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PS fokus te reforma zgjedhore, shkarkimi i presidentit kalon në plan të dytë

Dëmet e shkaktuara nga tërmeti, 
ja 200 familjet e para në Tiranë 
që do t’u rindërtohen banesat, 

lista e plotë me emrat përfitues

Çudirat me shifrat e Covid-19, 
mjeku Alimehmeti: S’ka rritje 

të vdekjeve në komunitet, 
të gjithë pacientë spitalorë

Shifrat e koronavirusit gjatë muajit qershor kanë 
marrë një kthesë tjetër, ku janë rritur ndjeshëm numri i 
të infektuarve si dhe numri i atyre që kanë... 

Ashtu sikur dhe u premtua në hartimin e “Projektit të Rindërtimit”, paralelisht me 
dhënien e pagesave cash për kategoritë DS1, DS2 dhe DS3, Bashkia e Tiranës... Faqe 10Faqe 8

Institucionet nuk tregojnë sa duhet vëmendje 
për artistët, ku ndihma për aktivitetin e tyre mun-
gon. Kështu shprehet skulptori i njohur Ermir 
Grezda, i cili flet për punën e tij gjatë kësaj kohe të 
vështirë. Artist i vlerësuar me aktivitetin e tij prej 
vitesh, Ermir Grezda flet dhe për... 

ERMIR GREZDA: 
Galeria Kombëtare e Arteve 
nuk ka më lidhje me artistët, 

e rëndë që shteti të lërë 
pa mbështetje artin

Peshëngritja është sporti që i ka sjellë vendit 
shumë medalje të rëndësishme nga aktivitetet 
ndërkombëtare, duke bërë që shtanga të radhitet 
si një prej sporteve më efikasë dhe që mban një 
status elitar prej shumë dekadash. Padyshim që ka 
probleme, si në çdo disiplinë tjetër...

Shqiptarët turizëm brenda 
vendit, bllokim kufijsh me 
BE, Greqinë e Malin e Zi, 

ja skema për të mos lejuar 
daljen e parave jashtë

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano 
Boçi ka komentuar situatën politike në vend dhe 
jo vetëm. Gjatë një interviste për gazetën “SOT”, 
zoti Boçi theksoi se kriza politike në Shqipëri merr 
fund me mbajtjen e zgjedhjeve vendore dhe parla-
mentare në një ditë, ndërsa shprehu...

Luçiano Boçi: Duhen zgjedhje 
vendore e parlamentare në 

të njëjtën ditë, PD e hapur për 
diskutimin e sistemit, PS dështoi 

me kapjen e komisioneve

ERKAND QERIMAJ: 
Ronaldo e Bufon modelet e 
mi, nuk tërhiqem pa i sjellë 
Shqipërisë medalje të tjera

Prapaskenat e zgjedhores, PD-PS 
drejt heqjes së koalicioneve për t’i 

hapur rrugën bashkëqeverisjes, “luftë” 
në Parlament për draftin e 5 qershorit

Faqe 20

Ilir Meta shpall veten “President të drejtësisë”, 
shkresa me detyra institucioneve për emërimet në 
Kushtetuese, hidhet në erë pavarësia e gjyqësorit

Pas SHBA edhe BE në sulm për goditjen e të 
korruptuarve, gjykatësja kroate direktiva 

SPAK: Koha për ndëshkime zyrtarësh

Faqe 2-3

Faqe 18

Faqe  4-5

Nga Gjon BRUÇI

Objektivi final i 
shqiptarëve: 

Bashkimi kombëtar!
Presidenti Ilir Meta duket se e ka harruar 

se nuk është më kryetar i Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë. Për shkak se ishte kthyer në një 
institucion qokash, që më shumë nxiste skan-

dalet sesa i luftonte, reforma në drejtësi e mbylli 
këtë institucion që drejtohej ...

Fatos Klosi: Ja pse akuzat ndaj 
Thaçit synojnë të prishin dialogun 
në SHBA, duan të barazojnë 
agresorët me mbrojtësit e popullit

Faqe 6

Shqipëria përfundimisht do të mbetet jashtë 
listës së Bashkimit Europian sa i takon hapjes së 
kufirit. BE ka vendosur përfundimisht se nuk do 
të ketë hapje kufiri për Shqipërinë. Greqia dhe 
Mali i Zi po ashtu kanë vendosur që të mos lejojnë 
shtetasit shqiptarë që të udhëtojnë... Faqe 9

Nga Adem BUNGURI

Edhe njëherë 
mbi Skavicën

Vendimet e “mbetjeve 
toksike” të drejtësisë, 
baltosje për reformën

Nga Kastriot ALIAJ

Faqe 7
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Pas SHBA edhe BE në sulm për goditjen e të 
korruptuarve, gjykatësja kroate direktiva SPAK: 

Koha për ndëshkime zyrtarësh, ja si duhet vepruar

Ja thirrja që iu bën gjyqtarja kroate gjyqtarëve shqiptarë

Valdete Hoxha del para KPK, zbardhet skeda e pasurisë për 
gjyqtaren e Apelit Tiranë, ja deklarimet që ka bërë në ILDKP

Gjyqtarja e Apelit të Tiranës, Valdete Hoxha 
do të përballet ditën e sotme me Komisionin e Pa-
varur të Kualifikimit. Trupa gjykuese që po kryen 
procesin e vetingut përbëhet nga Valbona Sanx-
haktari, Lulzim Hamitaj dhe Genta Tafa Bungo. 
Valdete Hoxha e ka filluar karrierën në sistemin e 
drejtësisë në vitin 1992 dhe ka punuar si gjyqtare 
në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe Gjykatën 
Ushtarake të Apelit Tiranë. Ajo punon si gjyqtare 
e Apelit të Tiranës që prej shkrirjes së Gjykatës 
Ushtarake në vitin 2009. Në deklaratën e parë të 
dorëzuar në vitin 2003, gjyqtarja Hoxha zotëronte 
pasuri familjare me vlerë 1.2 milionë lekë, ndërsa 

në fund të vitit 2017, pasuria familjare kap vlerën 
e 17.3 milionë lekëve. Në fund të vitit 2017, pasuria 
familjare përbëhet nga 11.1 milionë lekë likuid-
itete bankare, kursime të akumuluara në cash 
prej 1.3 milionë lekësh, një automjet me vlerë 1.9 
milionë lekë si dhe një apartament i blerë në vitin 
2007 për 2 milionë lekë. Të ardhurat familjare për 
periudhën deklaruese janë 40.5 milionë lekë. Paga 
nga funksioni i gjyqtares zë 44% të të ardhurave 
familjare, ndërsa pagat e familjarëve janë rreth 
52%. Familja Hoxha deklaron gjithashtu të ardhu-
ra të vogla nga dhuratat në cash. Përveç analizës 
për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve 

dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin 
aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe 
“flamujt e kuq” që identifikohen gjatë kontrollit. 
Kontrolli aritmetik/logjik për 14 vitet e deklarimit 
të Znj. Valdete Hoxha rezultoi pa probleme. Nga 
analiza cilësore e deklaratave të pasurisë, BIRN 
identifikoi si “flamuj të kuq” blerjen e një aparta-
menti në Tiranë si dhe shpenzimet e paplota për 
shkollimin e fëmijëve në Kanada. Më konkretisht, 
gjyqtarja Hoxha deklaron blerjen e një aparta-
menti në Tiranë për 2 milionë lekë në vitin 2007. 
Apartamenti është 63m2 parafabrikat, si dhe ka 
një shtesë pa leje prej 62m2, e cila në vitin e blerjes 

ka qenë e paregjistruar. Në vitet në vazhdim nuk 
ka të dhëna nëse janë kryer procedurat për legal-
izim, ndërkohë që edhe vlera e blerjes së pronës 
duket relativisht e ulët krahasuar me çmimet e 
periudhës. Gjithashtu, në analizën e kontrollit 
aritmetik/logjik mungojnë të dhënat e plota 
për shpenzimet e shkollimit të dy fëmijëve në 
Kanada, të tilla si kostot e jetesës apo udhëtimet. 
Subjekti ka deklaruar një kredi bankare si dhe 
bursat si shpenzime për shkollimin e fëmijëve, 
por të dhënat janë të pamjaftueshme për një 
analizë të plotë financiare për periudhën kur 
fëmijët kanë qenë studentë.

Elisjeda KIKO

Ndërkombëtarët duken 
të  vendosur  për  t ’ i 
dhënë fund korrupsionit 
në nivele politike. Pas 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
edhe Bashkimi Europian është 
hedhur në sulm për instalimin e 
shtetit ligjor në Shqipëri. Proku-
roria dhe Gjykata e Posaçme deri 
tani kanë marrë jetë, por ajo që ka 
hasur vështirësi është Gjykata e 
Posaçme e Shkallës së Parë, e cila 
ka pasur një numër të reduktuar të 
gjyqtarëve. Ndonëse Këshilli i Lartë 
Gjyqësor ka hapur disa herë garë 
për plotësimin e vakancave, aplik-
imet për gjyqtar kanë qenë shumë 
të ulëta, duke bërë që Gjykata e 
Shkallës së Parë të vijojë të hasë 
vështirësi. Ndërkohë që EURALIUS 
ka zhvilluar një videokonferencë me 
gjyqtarë të interesuar për të aplikuar 
në Gjykatën e Posaçme të Shkallës 
së Parë, ku të pranishëm ishin 
gjyqtarja e Gjykatës së USKOK në 
Zagreb, Koraljka Bumci, kreu i 
Gjykatës së Posaçme të Shkallës së 
Parë, Sandër Simoni dhe kryetarja 
e KLGJ, Naureda Llagami. Gjyqtar-
ja Koraljka Bumci duke u dhënë 
direktiva gjyqtarëve shqiptarë 
për luftën kundër korrupsionit në 
nivele të larta, ndau përvojën e saj 
si gjyqtare e USKOK, ku foli edhe 
mbi skemën e monitorimit të cilit 
i nënshtrohen edhe gjyqtarët e 
USKOK, si gjyqtarët e SPAK. Ajo 
inkurajoi kolegët e saj shqiptarë që 
të aplikojnë dhe të ushtrojnë de-
tyrën e tyre njësoj si për njerëzit e 
thjeshtë ashtu edhe për politikanët. 
“Do të krijohet një gjendje që do t’i 
ndjeni çështjet tuaja të punës. Do 
të ndjeheni se ligji nuk është bërë 
vetëm me qëllimin që njerëzit e 
zakonshëm të ndëshkohen për ve-
primet e tyre të gabuara, por edhe 
për ata që abuzojnë me pushtetin 
që i është dhënë nga ligji, ose për 
statusin që kanë, siç janë politi-
kanët, mjekët, profesorët ose mad-
je edhe gjyqtarët dhe prokurorët. 
Do të ndjeheni si gjykatës dhe kjo 
ndjenjë është e mirë. Do të jeni të 
lumtur kur të kuptoni se prindërit, 
kushërinjtë ose fqinjët tuaj ju 
pranojnë si një gjykatës, puna e 
të cilit ka rëndësi për njerëzit e 

Rikthimi në pikën 
zero për gjykim, reagon 

avokati i Çelës
Avokati Petrit Ismaili, i cili në 

gjyqin e Saimir Tahirit mbron të 
bashkakuzuarin Jaeld Çelës tha se 
vendimi për rigjykim është një kthim 
i sistemit të drejtësisë pas në kohë, 
saktësisht në komunizëm. Përmes 
një reagimi, ai deklaroi se drejtësia e 
vonuar është një drejtësi e munguar 
në vendin tonë. “Vendimi i Gjykatës 
së Posaçme të Apelit për të prishur 
vendimin e Gjykatës së Shkallës së 
Parë kundër korrupsionit dhe krimit 
të organizuar për ta kthyer çështjen në 
ngarkim të ish-ministrit të Brendshëm 
dhe ish-drejtorit te policisë së Qarkut 
Vlorë për rigjykim sërish në Shkallën 
e Parë tregon shumë më shumë se 
fjalët me të cilat është shprehur. Afatet 
proceduriale lidhur me hetimin dhe gj-
ykimin, nuk janë teknikalitete, por in-
strumente të një drejtësie efikase, pasi 
ndryshe, se ku shkojmë, na e tregon 
ajo sentenca e famshme: Drejtësia e 
vonuar, është drejtësi e munguar”, tha 
avokati i Jaeld Çelës. 

KPK rihap hetimin, 
ja kur del Moisi Duda 
para trupës gjykuese
Prokurori i Apelit Durrës, Moisi 

Duda do të dalë në një tjetër seancë 
dëgjimore para KPK në datën 2 ko-
rrik. Pak ditë më parë, KPK njoftoi 
rihapjen e hetimit administrativ 
për prokurorin e Apelit Durrës. 
Prokurori Moisi Duda mungoi 
në seancën e parë dëgjimore, ku 
u përfaqësua nga avokati Koçi 
Mato. Procesi i vetingut për të 
është mbyllur vetëm mbi kriterin e 
pasurisë. Gjatë seancës dëgjimore 
Komisioni evidentoi probleme me 
blerjen e një apartamenti në Lush-
një si dhe balanca negative për 
disa vite. Në përfundim të seancës 
dëgjimore, avokati Mato e cilësoi 
hetimin objektiv dhe shtoi se ga-
bimet në administrimin e pronave 
dhe deklarimin e të ardhurave 
kanë ndodhur për mosnjohjen e 
ligjit. Trupa gjyqësore që po kryen 
rivlerësimin për prokurorin Duda 
përbëhet nga Olsi Komici kryesues, 
Xhensila Pine relatore dhe Brunilda 
Bekteshi anëtare. 

thjeshtë", tha ajo. Gjykatësit nga 
juridiksioni i përgjithshëm dhe 
administrativ që morën pjesë tre-
guan interes të vërtetë për punën 
e Gjykatës SPAK dhe vlerësuan 
mundësinë e shkëmbimit të përvo-
jave me kolegët. Kroacia është 
shembulli më i mirë i funksionimit 
të reformës në drejtësi dhe dënimit 
të zyrtarëve të lartë. Në Kroaci 
u arrestuan ish-kryeministri Ivo 
Sanader dhe mijëra zyrtarë e poli-
tikanë të tjerë. Prania e gjyqtares 
së USKOK Koraljka Bumci tregon 
edhe një herë se SHBA-BE janë të 
vendosur për të shfarosur korrup-
sionin e lartë politik në vendin tonë 
dhe për t’i dhënë njëherë e mirë 
fund pandëshkueshmërisë. 

Ja kush është Koraljka Bumci
Znj. Koraljka Bumci është 

gjyqtare për Krimin e Organizuar 
(USKOK) pranë Gjykatës së Qa-
rkut në Zagreb që prej viti 2007. 
Znj. Bumci ka qenë që prej vitit 
1996 gjyqtare pranë Gjykatës së 
Shkallës së Parë të Zagrebit, ku ka 
gjykuar të gjitha llojet e çështjeve 
penale. Si gjyqtare për Krimin e 
Organizuar ajo është marrë me 
krimet e rënda të jakave të bardha 
(korrupsionin), trafikun e drogës, 
trafikun e qenieve njerëzore etj. 
Znj Bumci është autore e shumë 
artikujve të botuara në fushën e 
të Drejtës Penale e Proceduriale. 
Ka qenë thellësisht e përfshirë 
si anëtare e Grupit të Punës për 
hartimin e Kodit të ri Penal në 
vitin 2011, si dhe ka kontribuar në 
hartimin e ndryshimeve të fundit 
të Kodit të Procedurës Penale në 
vitin 2013. Gjatë karrierës së saj 
profesionale ajo ka ofruar trajnime 
për gjyqtarë dhe stazhierë në të 
drejtën penale dhe atë të proce-

• Rritja e ndërgjegjësimit të in-
stitucioneve përgjegjëse të përfshira në 
Planin e Veprimit lidhur me rëndësinë 
që paraqet puna e vazhdueshme për 
zbatimin e duhur dhe në kohë të PV, 
si dhe mbi rëndësinë e procesit të 
raportimit.

• Sigurimi i një procesi gjithëpërf-
shirës dhe transparent konsultimi 
gjatë fazave të raportimit, monitorimit 
dhe rishikimit të Planit të Veprimit me 

institucionet përgjegjëse dhe grupet e 
interesit. 

• Rritja e nivelit të përgjeg-
jshmërisë dhe llogaridhënies nga struk-
turat e brendshme të institucioneve 
përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit 
të koordinimit ndërinstitucional. 

• Kryerja e procesit të moni-
torimit periodik, diskutimit të gjet-
jeve dhe miratimit të raporteve 
respektive sipas afateve të raportimit 

të parashikuara në Strategji. 
• Rakordimi i informacionit të 

marrë nga pikat e kontaktit tek Dre-
jtoritë e Financës, përpara momentit 
të raportimit pranë KKK. 

• Ndërlidhja me procesin e plani-
fikimit buxhetor vjetor dhe afatmesëm 
në mënyrë që të sigurohet mbulimi 
i nevojshëm financiar nga Buxheti i 
Shtetit për ato masa që parashikohen të 
zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit.

Ja sfidat e luftës ndaj korrupsionit sipas Ministrisë së Drejtësisë

Në raportin e pak ditëve më 
parë të Ministrisë së Drejtësisë për 
monitorimin e luftës ndaj korrup-
sionit për periudhën janar-mars 
bëhet e ditur se prokurorët e SPAK 
dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore 
kanë shkuar në Kroaci për tra-
jnim. “Për periudhën raportuese 
disa prokurorë dhe oficerë të pol-
icisë gjyqësore të Prokurorisë së 
Posaçme, kanë marrë pjesë në disa 
trajnime me agjenci të huaja të 
zbatimit të ligjit, si në Kroaci dhe në 
Kosovë, ku janë trajtuar tema që lid-

hen me luftën kundër korrupsionit. 
Kostoja e këtyre trajnimeve është 
përballuar nga agjencitë e huaja 
organizuese. Nga ana e Prokurorisë 
së Posaçme janë zhvilluar analiza 
periodike me strukturat e Policisë së 
Shtetit për procedime penale konk-
rete që lidhen me veprat penale në 
fushën e korrupsionit. Analiza peri-
odike janë zhvilluar edhe përgjatë 
muajit shkurt 2020, në lidhje me 
sekuestrimin e pasurive në kuadër 
të Operacionit Forca e Ligjit (OFL)”, 
thuhet në raport.

JA TRAJNIMI NË KROACI 
I PROKURORËVE TË SPAK

durës penale. Ajo u emërua si pikë 
kontakti për Kroacinë për pro-
jektin PHARE 2005 “Mbështetja e 
Akademisë Gjyqësore të Kroacisë 

për zhvillimin e një sistemi trajni-
mi për gjyqtarët dhe prokurorët e 
ardhshëm” në kuadër të ndihmës 
gjatë procesit të aderimit në BE.
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Vota e diasporës, Biba dhe Ristani: Nëse ka mbështetje 
realizohet, KQZ ka një punë të madhe për të bërë

Vota e emigrantëve do të jetë një detyrë 
madhore për Komisionin Qendror të Zgjedh-
jeve. PS ja ka ngarkuar këtij institucioni si de-
tyrë dhe ka shumë dilema. Nënkryetari i KQZ-
së, Denar Biba e konsideron një sfidë që mund 
të përmbushet nëse ka mbështetje politike. Gjatë 
një interviste televizive, ai deklaroi se ky mision 
ndonëse është i vështirë, nuk mund të kon-
siderohet si i pamundur. “Më duket e vështirë, 
por jo domosdoshmërish e pamundur nëse në 
këtë mision, KQZ do të ketë mbështetjen të 

gjithë politikës shqiptare”, u shpreh Biba. Edhe 
ish-kryetari i KQZ, Arben Ristani në një reagim 
për media, e thekson fortë besimin që duhet të 
ketë politika. “Kur ka vullnet të mirë, zgjedhjet 
bëhen me një copë letër e laps. Emigrantët 
shqiptarë janë zgjedhës me të drejtë vote të vinë 
e të votojnë në qendrën e tyre të votimit, aty ku 
kanë gjendjen e vet civile”, shprehet ai. Sigurimi 
i votës së emigrantëve do të jetë një sprovë e re 
për anëtarët që do e përbëjnë KQZ e re. “Politika 
ia la KQZ me një resht. KQZ ka përpara tij një 

punë të jashtëzakonshme që nga identifikimi I 
mënyrës si do të ndodh kjo, disa prej tyre mund 
të kenë edhe të domosdoshme ndryshime Kus-
htetuese. Të gjitha këto janë vendimmarrje që 
duhet t’i bëjë ai rregullatori (5 anëtarët e KQZ së 
re) i ardhshëm. Ua qaj hallin! Sinqerisht, nuk do 
të doja të isha në pozitën dhe në shpatullat e tyre 
të brishta për këtë mision të jashtëzakonshëm”, 
tha Denar Biba. Posta është propozuar nga Par-
tia Socialiste përmes së cilës mund të votohet, 
por eksperienca e huaj ofron edhe mënyra të 

tjera të sigurta. “Praktikat ndërkombëtare janë 
të të gjitha llojeve, duke filluar nga Estonia që 
votojnë nëpërmjet celularit, deri tek praktikat 
e tjera, si votimi përmes postës. Mund të kri-
johet zonë zgjedhore më vete për emigrantët. 
Duhet të regjistrohen sigurisht, përpara se të 
marrin fletën e votimit”, u shpreh Ristani. Vota 
e emigrantëve është premtuar jo pak herë deri 
më tani dhe nuk është realizuar. Ndërkohë janë 
më shumë se 1.64 milionë shqiptarë që jetojnë 
jashtë vendit.

Kliti TOPALLI

Java që sapo ka nisur do të jetë 
vendimtare për stabilitetin poli-
tik. Edhe pse PS dhe PD i hodhën 
pas mëritë e vjetra dhe gjetën 

konsensusin për reformën zgjedhore, 
testi i vërtetë do të jetë këtë javë pasi 
do të vendoset nëse drafti i 5 qershorit 
do të miratohet apo do të shkojmë 
drejt një projekti të ri. Opozita parlam-
entare ka vënë si kusht ndryshimin e 
Kushtetutës me qëllim që të japë votën 
për draftin e dakordësuar. Nesër do të 
mblidhte Këshilli i Legjislacionit, i cili 
do të analizojë draftin në fjalë, ku do 
të vendosë nëse do të shkohet te lista e 
hapura dhe për pasojë te heqja e koa-
licioneve apo jo. Gazeta ka mësuar se 
në prapaskenë po qarkullojnë disa ske-
narë që rrezikojnë draftin e propozuar 
nga amerikanët. Ai draft më shumë 
ka krijuar pakënaqësi sesa dakordësi 
dhe një skenar që ekziston është që ai 
të rrëzohet në Parlament. Pra drafti do 
shkojë në komisionin e posaçëm dhe 
nga aty direkt në seancë plenare ku 
nevojiten 84 vota. Mazhoranca e ka të 
lehtë t’i plotësojë numrat, por sipas in-
formacioneve, PS nuk do të pranojë një 
draft me vota të trafikuara. Çka do të 
thotë se drafti mund të bjerë dhe PS-PD 
lajnë duart duke ja faturuar rrëzimin 
opozitës parlamentare. Skenari i dytë 
është që mund të shkohet më dy drafte 
për votim. Një draft i 5 qershorit dhe 
drafti tjetër, ai i opozitës parlamentare, 
i cili mund të pësojë disa ndryshime në 
Këshillin e Legjislacionit. Pra PS, këtë 
javë do të hyjë në negociata me depu-
tetët e opozitës parlamentare duke lënë 
jashtë çdo diskutimi PD dhe LSI. Data 
30 qershor do të jetë vendimtare pasi 
aty do të përcaktohet dhe fati i reformës 
zgjedhore, pasi nëse nuk pranohen 
listat e hapura, me gjasë mund të kemi 
dhe rrëzim të draftit të dakordësuar në 
rezidencën amerikane. 

Heqja e koalicioneve
Opozita parlamentare kërkon lista 

të hapura, por ka futur dhe një klauzolë 
që mbështetet nga PS. Aty futet ideja 
e heqjes së koalicioneve dhe rritja e 
pragut me 5 për qind, skemë kjo që 
favorizon vetëm PD dhe PS, por dhe i 
hap rrugë bashkëqeverisjes mes tyre. 
Socialistë kanë dalë hapur deri më 
tani duke thënë se ka ardhur koha që 
koalicionet të ikin. Vetë kryeministri në 
Parlament tregoi si shembull rastin e 
Lefter Maliqit. Kreu demokrat Basha 

Kristaq Kume: Ja pse 
emigrantët do 

pengohen të votojnë
Ish-kreu i KQZ, Kristaq Kume 

ka folur në lidhje me votën e em-
igrantëve dhe ka treguar se pse 
pengohen të votojnë. Partitë politike 
kanë rënë dakord në letër, për votën 
e diasporës. Pengesa e parë e cila 
vështirëson votimin e emigrantëve 
në 2021 është mos identifikimi i 
vendbanimit të shqiptarëve, të cilët 
jetojnë jashtë Shqipërisë. Kume në 
një reagim për mediat shprehet se 
janë të paktë ata shtetas shqiptarë 
që kanë regjistruar në regjistrimin 
e gjendjes civile vendbanimet e tyre. 
“Janë të paktë ata shtetas shqiptarë 
që kanë regjistruar në regjistrimin e 
gjendjes civile vendbanimet e tyre. 
Nëse nuk e ke bërë këtë gjë, sipas 
draftit nuk mund të aplikosh dhe 
të votosh nga jashtë vendit. Nuk 
pamundëson votën e emigrantëve, 
por e vështirëson shumë. Votat e 
emigrantëve do përllogariten për të 
ndarë krahas votat e të tjerëve për të 
ndarë këto 34 mandate, kaq. Votat e 
emigrantëve nuk prodhojnë si të tillë 
mandat më vete”, tha ai.

Zgjedhjet, Elisa 
Spiropali: Beteja e 

opozitës, si gjellë e vjetër
Ministrja për Marrëdhëniet me 

Parlamentin, Elisa Spiropali gjatë një 
interviste televizive, ka komentuar 
përballjen në zgjedhje të mazhorancës 
me Partinë Demokratike. Spiropali 
tha se opozitën e PD e sheh si ata që 
duan të rikuperojnë betejat e gjata pas 
shumë humbjes. “E shoh në pozitat e 
atij që do të rikuperojë në një betejë 
shumë të gjatë humbjesh. I uroj të 
mira opozitës së vendit tim. S’jam nga 
ata njerëz që duan ta shohin opozitën 
të shkatërruar, edhe pse vihet re një 
tendencë e tillë, nga vendimmarrja 
e drejtuesve. Bëhet fjalë për kthim të 
figurave, u bëhet ftesë. Por në dijeninë 
time ato figura nuk janë larguar nga 
partia, por janë përzënë. Janë thjesht 
mëkëmbës. Një pjesë e madhe e PD 
është ende tek Berisha. PD se ka 
“vrarë babain” për të ndryshuar qasjen 
ndaj politikës. Dominohet nga gjuha 
e urrejtjes, se ka bërë këtë kapërcim 
kulturor”, është shprehur gjatë interv-
istës ministrja Spiropali.

nuk ka folur për këtë gjë, po ashtu dhe 
demokratët e tjerë. Burime të gazetës 
bëjnë me dije se vetë PD e do këtë 
gjë, pasi i jep avantazh në zgjedhje, 
sidomos përballë LSI. Vërtet këto dy 
forca janë bashkë, por në degë ka një 
rivalitet të fortë mes tyre. Në 2017, LSI 

paralajmëronte se do e nxirrte PD 
forcë të tretë. Nëse kemi lista të hapur 
dhe heqje koalicionesh, mund të ketë 
shumë surpriza në Parlament. E sigurt 
është se LSI do të pësojë shumë rënie 
dhe nuk do mund të ketë më rolin e 
“xholit”. Meta dhe Kryemadhi synojnë 
që vitin që vjen të marrin aq mandate 
sa të jenë përcaktues në qeverinë e re. 
PS dhe PD nuk e duan këtë gjë dhe me 
heqjen e koalicioneve LSI mund të dalë 
jashtë loje. Nga ana tjetër, me hapjen e 
listave krijohet mundësia që të hyjnë 

persona me influencë në zonat e tyre, 
jashtë 3 forcave kryesore. Ndërkohë 
Myslim Murrizi, Rudina Hajdari dhe 
disa deputetë të tjerë kanë thënë se 
do dalin me parti të tyret. Të gjitha 
këto tregojnë se heqja e koalicioneve 
mund të sjellë një bashkëqeverisje 
PS-PD. Është folur gjatë për këtë ide. 
Vetë shefi i qeverisë pak kohë më parë 
e ngacmoi si çështje ndërsa me heqjen 
e koalicioneve do të hapet tërësisht 
rruga që të kemi një bashkëqeverisje 
mes dy partive. 

Prapaskenat e zgjedhores, PD-PS drejt heqjes së 
koalicioneve për t’i hapur rrugën bashkëqeverisjes, 

“luftë” në Parlament për draftin e 5 qershorit

Kjo javë do të jetë vendimtare për reformën zgjedhore

Në seancën parlamentare të dy javëve më parë, 
kryeministri dha sinjale se e mbështet idenë e bash-
këqeverisjes me PD. “Zonja Hajdari më the që të bëj një 
diktaturë duale, unë dhe Luli. Unë hajde, se për shkaqe të 
ndryshme, që unë them që s’janë të vërteta, por unë dhe 

Luli të bëjmë diktaturë? Them se do të ishte një zhvillim i 
rëndësishëm demokratik, dhe këtë e kam seriozisht. Ndaj 
mos kini asnjë dyshim se Shqipëria nuk kërcënohet me 
diktaturë nga listat e mbyllura të hapura, me koalicione 
si pa koalicione. Nuk ka diktaturë”, tha Rama. 

PARALAJMËRIMI I RAMËS PËR BASHKËQEVERISJE

Paragrafi 1 i nenit 68 ndrysho-
het si vijon:

“1. Kandidatët për deputetë 
paraqiten në nivel zone zgjedhore 
nga partitë politike dhe nga zg-
jedhësit. Nuk lejohen koalicionet 
parazgjedhore. Një kandidat mund 
të paraqitet vetëm për një nga 
subjektet propozuese, sipas kësaj 
pike. Rregullat për regjistrimin e 
kandidatëve për deputetë përcak-
tohen në ligjin për zgjedhjet”.

PROPOZIMI 
PËR HEQJEN E 
KOALICIONEVE

Nesër do të mblidhte Këshilli i Legjislacionit, 
i cili do të analizojë draftin në fjalë, ku do të 
vendosë nëse do të shkohet te listat e hapu-

ra dhe për pasojë te heqja e koalicioneve apo 
jo. Gazeta ka mësuar se në prapaskenë po 

qarkullojnë disa skenarë për të hedhur në erë 
draftin e propozuar nga amerikanët...
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PS e fokusuar te reforma zgjedhore, shkarkimi 
i presidentit kalon në plan të dytë, mbledhja 

e komisionit hetimor jashtë axhendës

Afatet e komisionit hetimor “Meta” skadojnë në 31 korrik

Basha vijon me fushatën: Taksa 9% dhe plani ekonomik i PD do rrisin 
punësimin, në 7 vite qeverisje Rama rriti çmimet dhe varfëroi shqiptarët

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Ba-
sha ka vijuar edhe dje me premtimet elektorale, 
të cilat do t’i vërë në zbatim sapo PD të vijë në 
pushtet. Përmes një statusi në rrjetet sociale, tek-
sa i referohet raportit të FMN-së, kryedemokrati 
Basha deklaroi se taksa e sheshtë 9% dhe një 
plan i mirëdetajuar për ekonominë, do të jenë 
synimet e Partisë Demokratike në inkurajimin 
e investimeve dhe nxitjen e punësimit sapo të 
vijë në pushtet. Madje, Basha ka hedhur akuza 
kundrejt kryeministrit Edi Rama, ku thotë se 
taksimi i tij varfëroi shqiptarët në këto 7 vite. 
Sipas tij, Rama uli fuqinë blerëse dhe çoi në 

kolaps bizneset. “Taksimi “Rama” zbrazi xhepat 
e shqiptarëve, rriti çmimet, uli fuqinë blerëse, 
falimentoi bizneset dhe solli shkatërrimin e 
ekonomisë në çdo hallkë të saj. Raporti i FMN 
mbështet atë që PD do bëjë realitet: taksimin 
e thjeshtë dhe transparent. Taksa e sheshtë 
9% dhe plani ynë ekonomik do të inkurajojë 
investimet e brendshme dhe të huaja, do të 
nxisë punësimin dhe do të rrisë fuqinë blerëse. 
Shqipëria në punë, mirëqenia për shumicën 
dhe jo një pakicë, do të jetë realitet i prekshëm 
për të gjithë”, shkruan Basha në rrjetet sociale. 
Disa ditë më parë kryedemokrati Lulzim Basha 

shpalosi 7 pikat e programit ekonomik të Partisë 
Demokratike që do të nxisin ekonominë e vendit 
dhe janë: ulja e taksave, thithja e investimeve të 
huaja, bashkëpunimi me biznesin, respektimi 
i sigurisë juridike, implementimi i taksës së 
sheshtë 9%, eliminimi i lejeve, licencave dhe 
autorizimeve. Organizimi i strukturave partiake, 
prezantimi i mënyrës së zgjedhjes së kandi-
datëve për deputetë dhe plani ekonomik tregon 
se PD ka ndezur motorët e fushatës elektorale 
për zgjedhjet e ardhshme. Por as PS nuk mbetet 
pas, duke zhvilluar mbledhje me strukturat e saj 
në qytete të ndryshme të vendit. Më herët, edhe 

këshilltari ekonomik i Partisë Demokratike, 
Dorian Teliti deklaroi se platforma ekonomike 
e Bashës me taksën e sheshtë 9% do të nxisë 
punësimin dhe ndihmojë biznesin, ndërsa sipas 
tij, Rama gënjen shqiptarët duke u marrë nga 
xhepi 2.1 miliardë euro me rritjen e taksave. 
“Ramavirusi në 7 vite varfëroi shqiptarët duke 
u marrë nga xhepi 2.1 miliardë euro vetëm nga 
rritja e taksave. Edi Rama çoi dhjetëra mijëra 
biznese drejt falimentimit dhe qindra mijëra 
shqiptarë morën rrugët e emigracionit. Por plani 
i PD nxit punësimin, rrit konsumin, ndihmon 
biznesin”, shkruan Teliti.

Rigels SELIMAN

Shkarkimi i presidentit Ilir Meta 
nga detyra duket se nuk është 
më në planet afatshkurtra të 
mazhorancës socialiste. Në 

datën 19 qershor Komisioni i Venecias 
ka dhënë opinionin përfundimtar 
për ngërçin e krijuar në Gjykatën 
Kushtetuese sa i përket emërimit të 
anëtarëve të rinj në këtë institucion, 
ndërsa vlerësoi se veprimet e kreut të 
shtetit për këtë çështje janë përgjithë-
sisht në përputhje me një interpretim të 
arsyeshëm të Kushtetutës. Por nxjerrja 
e raportit nga ana e “Venecias” dhe lënia 
në dorë të palëve për ta interpretuar se 
kush ka të drejtë, tregoi qartë se i është 
hapur rrugë zhbllokimit të procesit 
për shkarkimin e presidentit Meta nga 
detyra. Mirëpo, kur të gjithë prisnin që 
mazhoranca të vihej në lëvizje, sikundër 
ka ndodhur në fund të këtij viti, e cila 
ka thirrur mbledhjen e komisionit het-
imor sapo është njohur me opinionin e 
përfundimtar të Komisionit të Venecias, 
nuk ka ndodhur aspak kështu.

Asnjë plan për të mbledhur 
komisionin hetimor

Gazeta u interesua dhe kontaktoi 
disa nga anëtarët e komisionit hetimor 
“Meta”, të cilët u shprehën se momental-
isht nuk ka asnjë plan për të mbledhur 
komisionin, ndonëse herët e tjera ai 
është thirrur sapo Komisioni i Venecias 
ka dhënë opinionin përfundimtar, si-
kundër ndodhi me ngërçin e krijuar me 
anulimin e zgjedhjeve vendore të 30 qer-
shorit vitin që shkoi. Në këtë kontekst, 
mësohet se anëtarët e mazhorancës, por 
edhe opozitës në këtë komisionin thek-
suan se momentalisht gjithë vëmendja 
e palëve është fokusuar tek reforma zg-
jedhore, e cila pritet të diskutohet gjatë 
kësaj jave. Pra, në kushtet kur afatet e 
reformës zgjedhore përfundojnë në 30 
qershor, mësohet se Partia Socialiste 
ka vënë si synim dhe prioritet gjetjen 
e konsensusit me opozitën parlamen-
tare për marrëveshjen për reformën 
zgjedhore. Ndërkohë që po në datën 
30 qershor do të mblidhet Këshilli i 
Legjislacionit për kërkesën e mino-
rancës parlamentare për ndryshimin 
e sistemit. Kështu që, nisur nga këto 
zhvillime mësohet se PS është fokusuar 
te reforma zgjedhore dhe se shkarkimi 
i presidentit ka kaluar në plan të dytë, 
duke qenë se nuk ka asnjë plan për të 
mbledhur komisionin hetimor. 

Tabaku: Qeveria ka 
braktisur fermerët 

dhe bujqësinë
Ish-deputetja e Partisë Demokra-

tike, Jorida Tabaku i është rikthyer 
dhe një herë takimeve që ajo zhvilloi 
sëbashku me kryetarin e PD, Lulzim 
Basha me fermerët në Zall-Bastar. 
Përmes një statusi në rrjetet sociale, 
Tabaku deklaroi dje se Zall-Bastari 
kaq afër Tiranës, por kaq larg politi-
kave të qeverisë, që sipas saj, e tregon 
fare mirë situatën në të cilën gjendet 
sot bujqësia e braktisur totalisht 
nga Rama. “Gjatë javës së kaluar, në 
Zall-Bastar takuam njerëz punëtorë 
që përtej gjithë halleve punonin tokën 
e tyre duke e mbjellë me produkte BIO 
që fatkeqësisht mezi e gjejnë tregun. 
Zall-Bastari kaq afër Tiranës, por kaq 
larg politikave të pushtetit tregon 
situatën në të cilën gjendet sot bujqë-
sia. Në mungesë totale mbështetje, 
pa subvencione me çmim të rritur 
të karburantit, pa sisteme ujitje dhe 
vaditje, pa asnjë teknologji fermerët 
këtu mbijetojnë me punë dhe me 
nder”, deklaroi Tabaku.

Balla vijon takimet 
me fermerët dhe 

premton investime
Bashkia e Prrenjasit ka nisur 

punën për pastrimin e kanaleve kul-
luese. Kryetari i Grupit Parlamentar 
të Partisë Socialiste, Taulant Balla 
inspektoi dje vijimin e punimeve 
në Fushën e Domosdovës. Gjatë 
fjalës së tij, numri dy i socialistëve 
u shpreh se më në fund Bashkia e 
Belshit është totalisht në punë dhe 
në shërbim të qytetarëve. “Fusha e 
Domosdovës është një nga fushat 
më pjellore në vend, por degradimi i 
kanaleve kulluese kishin bërë që kjo 
fushë të mos punohej pasi përmbytej 
çdo vit. Kanalet vaditëse dhe ato 
kulluese kanë qenë në vëmendje të 
Bashkisë Prrenjas, ndërkohë puna 
vijon dhe dua t’i garantoj banorët 
që, më në fund, Bashkia e Prrenjasit, 
pas shumë vitesh, është në punë”, 
deklaroi ai. Po ashtu, deputeti i PS, 
Taulant Balla iu bëri apel banorëve 
për një ndërgjegjësim më të madh 
për hedhjen e mbetjeve urbane, pasi 
një pjesë e mirë e kanaleve kulluese 
janë bllokuar për këtë arsye. 

Skadimi i afateve
Këtij komisioni i skadojnë afatet në 

31 korrik dhe mazhoranca ka gati një 
muaj kohë për të vendosur për fatin e Ilir 
Metës. Por në kushtet kur “Venecia” i ka 
dhënë të drejtë kreut të shtetit sa i takon 
përplasjeve me mazhorancën për vakan-
cat në Gjykatën Kushtetuese, gjasat janë 
që vendimi për presidentin të merret në 
vjeshtë, pasi burime nga shumica social-
iste theksuan se mund të zgjaten afatet e 
komisionit hetimor deri në fillimin e se-
sionit të ri parlamentar, pasi shumica do 

pak kohë që të vendosë. Kjo do të thotë se 
Partia Socialiste duket disi më e tërhequr 
nga vendosmëria që kishte në fillim për të 
shkarkuar presidentin Meta nga detyra, 
gjë të cilën e pohoi pak ditë më parë edhe 
kreu i grupit të PS, Taulant Balla, i cili 
gjatë një prononcimi për mediat theksoi 
se shkarkimi i kreut të shtetit nuk është 
qëllimi në vetvete i mazhorancës. Pra, 
në kushtet kur Komisioni i Venecias i 
ka dhënë të drejtë Metës, por edhe për 
faktin se ndërkombëtarët nuk i kanë 
njohur zgjedhjet e 30 qershorit, anulimi 

i të cilave janë preteksti i mazhorancës 
për të shkarkuar presidentin, Partia 
Socialiste duket se e ka kaluar në plan 
të dytë çështjen “Meta”. Kështu që, nëse 
supozojmë se do të ketë ripërsëritje të 
zgjedhjeve lokale, në një farë mënyre bie 
edhe kauza e vetme që mazhoranca po 
përdor si “kamxhik” kundër Metës, ç’ka 
rrjedhimisht tregon që PS mund ta “am-
nistojë” kreun e shtetit. Megjithatë, asnjë 
nuk është e sigurtë dhe pritet të shihet 
në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë 
më konkretisht.

Në fund të qershorit mbaron man-
dati i komisionit parlamentar të re-
formës zgjedhore, ndërsa deputeti 
Ralf Gjoni iu drejtua pak ditë më parë 
kryetarit të Kuvendit, Gramoz Ruçi me 
pyetjen se përse nuk janë diskutuar 
propozimet e opozitës parlamentare 
për ndryshimin e sistemit. Por në përg-
jigjen e tij, zoti Ruçi njoftoi se në fund 
të muajit, në 30 qershor do të mblidhet 

Këshilli i Legjislacionit për kërkesën e 
opozitës parlamentare për ndryshimin 
e sistemit. "Komisioni ka punë vetëm 
me Kodin Elektoral, jo me sistemin, 
është target kushtetues dhe ka proce-
dura të tjera, për të parë. Më 30 qershor 
do të ketë mbledhje të Këshillit të Leg-
jislacionit për kërkesën e opozitës par-
lamentare për ndryshimin e sistemit”, 
deklaroi Ruçi.

RUÇI: NË 30 QERSHOR MBLIDHET “LEGJISLACIONI”

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë 
Socialiste, Taulant Balla teksa komentoi dy 
opinionet e Venecias, atë për Gjykatën Kus-
htetuese dhe paketën anti-shpifje, deklaroi 
pak ditë më parë se shkarkimi i presidentit 
Ilir Meta nuk ka qenë qëllim në vetvete. 
“Shkarkimi i Presidentit të Republikës nuk 
ka qenë qëllim në vetvete. Komisioni Heti-
mor parlamentar i iniciuar nga 55 deputetë 

është një komision që po vijon punën. Ka 
pasur një objekt të punës hetimore disa 
çështje të rëndësishme. Opinioni lidhur 
me çështjen e emërimeve ne Kushtetuese e 
thotë qartë se ka një vakum. Dhe në lidhje 
me aktin e presidenti duke mos i ofruar 
mundësi betimi një anëtari për t’u votuar 
në Kushtetuese. Komisioni i Venecias është 
i qartë në këtë pikë”, deklaroi Balla.

BALLA: SHKARKIMI I METËS S’KA QENË QËLLIM NË VETVETE
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Ambasadorja Yuri Kim thirrje Policisë së Shtetit: Vazhdoni 
luftën kundër krimit të organizuar, SHBA iu mbështet

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka marrë 
pjesë në nderimin me medalje të Shefes së Zyrës 
Rajonale të Sigurisë së Ambasadës, Janet Mey-
er dhe ARSO-I Antonio Zamudio. Yuri Kim ka 
mbajtur dhe një fjalë të shkurtër në ceremoni, ky 
kryesisht ka vlerësuar marrëdhëniet me qever-
inë shqiptare dhe policinë, por nga ana tjetër ka 
nxitur këtë të fundit të vazhdojë të luftojë krimin 
e organizuar në Shqipëri. Kim shton se në këtë 
objektiv mirëpret vazhdimin e bashkëpunimit të 
SHBA me policinë. “Shtetet e Bashkuara vijojnë 

të gëzojnë një marrëdhënie të ngushtë me qever-
inë e Shqipërisë, veçanërisht me Ministrinë e 
Brendshme dhe Policinë e Shtetit. Dua të vlerësoj 
Policinë e Shtetit Shqiptar për mbështetjen e tyre 
të vazhdueshme ndaj prioriteteve të përbashkëta 
të sigurisë amerikano-shqiptare dhe, veçanërisht, 
për punën e tyre me Zyrën Rajonale të Sigurisë në 
mbajtjen të mbrojtur dhe të sigurt të Ambasadës 
sonë… Ne mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit 
tonë të ngushtë me Policinë e Shtetit Shqiptar dhe 
unë ju nxis që të vazhdoni luftën kundër krimit 

të organizuar në Shqipëri”, tha ambasadorja Yuri 
Kim gjatë ceremonisë së dhënies së medaljeve për 
Shefen e Zyrës Rajonale të Sigurisë së Ambasa-
dës, Janet Meyer dhe ARSO-I, Antonio Zamudio. 
Më tej, ambasadorja deklaroi se bashkëpunimi i 
ngushtë mes Shqipërisë dhe SHBA do të vijojë për 
t’i dhënë fund një herë e mirë krimit të organizuar. 
“Operacioni i përbashkët shqiptaro-amerikan që 
synon krimin transnacional ka bërë disa hyrje 
kohët e fundit me arrestimin e shumë kriminelëve 
të përfshirë në një unazë të madhe të kontrabandës 

njerëzore. Operacioni nuk do të kishte sukses pa 
mbështetjen e ASP të njësisë speciale të policisë me 
mburojë. ASP gjithashtu ka asistuar me kthime të 
shumta të arratisur si dhe hetime të tjera amerikane 
që përfshijnë shqiptarët. Le të sigurojmë ndjekjen e 
suksesshme të këtyre rasteve në mënyrë që krim-
inelët që veprojnë në Shqipëri të ndiejnë dhimbjen. 
Ne mezi presim që të vazhdojmë bashkëpunimin 
tonë të ngushtë me Policinë e Shtetit Shqiptar, dhe 
ju bëj thirrje që të vazhdoni luftën kundër krimit të 
organizuar në Shqipëri”, tha Yuri Kim. 

Ilir Meta shpall veten “President të drejtësisë”, 
shkresa me detyra institucioneve për emërimet në 
Kushtetuese, hidhet në erë pavarësia e gjyqësorit

Presidenti detyron institucionet të veprojnë sipas interesave të tij

Kliti TOPALLI 

Presidenti Ilir Meta duket se e 
ka harruar se nuk është më 
kryetar i Këshillit të Lartë të 
Drejtësisë. Për shkak se ishte 

kthyer në një institucion qokash, që më 
shumë nxiste skandalet sesa i luftonte, 
reforma në drejtësi e mbylli këtë in-
stitucion që drejtohej nga presidentët. 
Por presidenti kujton se ka ende në 
dorë sistemin gjyqësor, pasi së fundmi 
ka marrë rolin e negociatorit për të 
futur në shina Gjykatën Kushtetuese. 
Ndonëse ambasadorja amerikane ja 
bëri të qartë se duhet të mbajë duart 
larg gjykatës, presidenti ka hedhur një 
hap tjetër drejt vrasjes së pavarësisë 
së drejtësisë. Ashtu sikundër e parala-
jmëroi në konferencë shtypi, Meta ka 
nisur t’u dërgojë të gjitha institucioneve 
variantin e përkthyer të raportit të 
Komisionit të Venecias për emërimet 
në Gjykatën Kushtetuese. Presidenca 
ka publikuar në faqen e saj zyrtare 
versionin në shqip, ndërsa mësohet 
se ky draft ka nisur të shpërndahet në 
institucionet e tjera. Por skandali nuk 
qëndron me kaq, pasi në ditët në vijim 
raporti do të pasohet me shkresa. Meta 
ka hartuar nga një listë me detyra për 
Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për 
Këshillin e Lartë Gjyqësor, Gjykatën e 
Lartë dhe për Kuvendin. Sipas infor-
macioneve, këtë javë këto shkresa do i 
dërgohen institucioneve me qëllim që 
të zbatojnë rekomandimet e Komisionit 
të Venecias. Diçka e tillë u paralajmërua 
dhe nga Meta në konferencën për shtyp 
të premten. “Do ja u dërgoj të gjithëve se 
çfarë detyrash i bie të ketë Parlamenti, 
çfarë detyrash do ketë KED, KLGJ, 
apo Gjykata e Lartë”, tha Meta. Me 
këtë lëvizje duket se i jepet një goditje 
e fortë pavarësisë së drejtësisë. Një ndër 
qëllimet e reformës në drejtësi ishte 
pikërisht që të hiqej dora e politikës 
dhe të kufizohej roli i presidentit. Më 
përpara presidenti ishte kryetar i KLD 
dhe ai emëronte e shkarkonte këdo 
gjyqtar që të donte. Po ashtu për çdo 
prokuror që emërohej, shkarkohej dhe 
transferohej vendoste po presidenti pas 
propozimit të kryeprokurorit. Me ligjet 
e reja Meta ka rol vetëm në Gjykatën 
Kushtetuese dhe të Lartë, por rol min-
imal. Në Kushtetuese zgjedh 3 emra, 
ndërsa dekreton anëtarët e Gjykatës së 
Lartë. Por në momentin që presidenti u 
jep detyra institucioneve të drejtësisë, 
duket se kjo është një goditje madhe 
për reformën. 

Shkolla e Magjistraturës 
hap garën për drejtorin e ri

Shkolla e Magjistraturës hap 
garën për drejtues të institucionit. 
Këshilli Drejtues i shkollës që prod-
hon gjyqtarët dhe prokurorët e rinj, 
ka shpallur vakant vendin e drejtorit 
të kësaj shkolle, i mbetur bosh pas 
emërimit të ish-drejtorit Sokol Sa-
dushi si anëtar i Gjykatës së Lartë. 
Sipas ligjit, kandidatët duhet të kenë 
diplomë master në juridik, eksperi-
encë pune jo më pak se 10 vjet për 
gjyqtarët e prokurorët dhe jo më pak 
se 15 vjet për juristët. Ata duhet të 
kenë eksperienca mësimdhënieje në 
Shkollën e Magjistraturës dhe nuk 
duhet të kenë mbajtur poste politike 
në 10 vitet e fundit. Mandati i drejtorit 
të Magjistraturës është 4-vjeçar me 
të drejtë riemërimi vetëm një herë. 
Shkolla e Magjistraturës ka marrë 
vëmendje të theksuar që prej mira-
timit të reformës në drejtësi, pasi me 
skualifikimin në masë të gjyqtarëve 
dhe prokurorëve nga vetingu, prurjet 
nga kjo shkollë duhet të jenë të shtu-
ara. Këtë vit garojnë 277 kandidatë për 
100 vende në këtë shkollë.

Xhaçka: Në tetor hapim 
programin bachelor në 

Akademinë e FA
53 nënkolonelë dhe majorë të 

Forcave të Armatosura shqiptare 
dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës 
përfunduan me sukses vitin akade-
mik 2019-2020 në Akademinë e 
Forcave të Armatosura. Nënkolonelët 
ndoqën për rreth 1 vit Kursin e Lartë 
të Oficerit, ndërsa majorët atë të Ko-
mandës dhe Shtabit të Përgjithshëm. 
Në ceremoninë e përfundimit të 
këtyre dy kurseve ishte e pranishme 
edhe ministrja e Mbrojtjes, Olta 
Xhaçka, e cila përgëzoi oficerët dhe 
pedagogët për vullnetin për ta për-
funduar vitin akademik edhe kushtet 
e vështira të diktuara nga pandemia. 
“Jemi në prag të një ngjarje vërtet të 
rëndësishme, që është rezultat i një 
pune shumë të gjatë e të vështirë 
nga të gjithë ne. Pasi jemi duke kry-
er përgatitjet e fundit për të hapur 
programin bachelor në Akademinë 
e FA-së. Jemi në prag të një momenti 
kur Akademia e FA-së do të rifitojë 
me të drejta të plota rolin e saj si një 
nga shtyllat e ringritjes dhe modern-
izimit të FA”, tha Xhaçka.

Presionet e Metës
Gazeta e ka thënë disa herë se 

Meta po shkel hapur pavarësinë e dre-
jtësisë. Sulmet e tij ndaj KED janë një 
tregues, ndërsa duket se pre e presion-
eve të tij ka rënë dhe KLGJ, ku fillimisht 
i kërkonte llogari për Gjykatën e Lartë, 
ndërsa më pas dhe për shkarkimin e 
Dvoranit. Në korrik të 2019, përmes një 
letre Meta i kërkonte KLGJ sqarime 

“Opinioni i fundit i Komisionit të Venecias mbi 
Emërimin në Shqipëri të Gjyqtarëve në Gjykatën 
Kushtetuese ofron një mundësi për të gjitha palët që të 
bëhen bashkë për të çuar përpara reformën në drejtë-
si. Nuk është rasti për akuza apo valle fitoreje. Asnjë 
institucion nuk ishte tërësisht fajtor. Asnjë institucion 
nuk e kishte tërësisht drejt apo tërësisht gabim. Komi-
sioni i Venecias pranon se ekzistojnë interpretime të 
ndryshme, legjitime të dispozitave ligjore, të cilat “çuan 
në emërimin me pikëpyetje të dy gjyqtarëve” për të 

njëjtin vend në Gjykatën Kushtetuese. Është me rëndë-
si që as Presidenca dhe as Parlamenti nuk është një 
gjykatë me autoritetin për të vendosur se si duhet ecur 
përpara kur në legjislacion ka një boshllëk. Komisioni i 
Venecias vë në dukje se “Varet nga Gjykata Kushtetuese 
që të vendosë për interpretimin e dispozitave të Kushte-
tutës në një situatë që nuk parashikohet në procesin e 
hartimit”. Kjo këshillë thekson urgjencën e ngritjes së 
një Gjykate Kushtetuese funksionale sa më shpejt që të 
jetë e mundur”, tha ambasadorja Kim pak ditë më parë.

ULTIMATUMI I AMBASADORES KIM PËR KUSHTETUESEN

mbi procedurat për funksionimin e 
Gjykatës së Lartë. Ndryshe nga KED, 
në rastin e Gjykatës së Lartë, Meta 
është vetëm firmëtar. Emrat i zgjedh 
KLGJ dhe Meta thjesht i dekreton, siç 
bën me ministrat apo ambasadorët. 
Pra nuk ka asnjë rol në këtë mes dhe 
letra drejtuar KLGJ ka qenë padyshim 
shkelje pavarësie. Në javët e fundit 
kemi dy raste të tjera. E para është 
kërkesa për shkarkimin e Dvoranit. 
Tjetër rast kemi shkresa për Kodin 
Penal, ku Meta kërkonte sqarime mbi 

masat ndërgjegjësuese. Pra kemi shkel-
je flagrante të pavarësisë së gjyqësorit. 
Nuk ka mbetur pas as organi më i 
rëndësishëm i reformës në drejtësi, 
Prokuroria Speciale. Meta ka paditur 
Ardian Dvoranin, ministren e Drejtë-
sisë dhe disa funksionarë të tjerë dhe 
në shumë intervista e deklarata publike 
e ka shantazhuar këtë institucion duke 
kërkuar që të ndëshkojë emrat në fjalë, 
madje ka arritur deri aty sa ka thënë se 
nëse nuk ndëshkohen atëherë SPAK ka 
rënë, pra një shantazh i pastër.

Ambasada e SHBA pothuajse 
në të gjitha reagimet për reformën 
në drejtësi e ka vënë theksin te 
pavarësia. Madje presidenti Meta 
ka marrë dhe goditje, pasi kur u 
formuan KLGJ me KLP, ambasada 
u shpreh se deri më tani kishim 
një sistem të kalbur. Pra në krye 
të këtij sistemi ishte presidenti. 
“Ne përgëzojmë prokurorët dhe 
gjykatësit që morën pjesë në 
votim për kurajon e tyre dhe që 
zgjodhën të ndryshojnë historinë 
e Shqipërisë. Krijimi i Këshillave 
shënon një hap vendimtar në 
zbatimin e reformës në drejtësi të 
Shqipërisë, e cila zëvendëson një 
sistem të prishur me një sistem 
me integritet, i cili përmbush dhe 
u shërben nevojave të qytetarëve 
shqiptarë”, njoftoi ambasada. 

JA MESAZHI I SHBA 
PËR PAVARËSINË 

E DREJTËSISË

Ndonëse ambasadorja amerikane ja bëri të qa-
rtë se duhet të mbajë duart larg gjykatës, pres-
identi ka hedhur një hap tjetër drejt vrasjes së 

pavarësisë së drejtësisë. Ashtu sikundër e para-
lajmëroi në konferencë shtypi, Meta ka nisur t’u 

dërgojë të gjitha institucioneve variantin...
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LUÇIANO 
BOÇI: 

Protesta e maturantëve zbuloi qartazi paaftësinë dhe papërgjegjshmërinë 
ulëritëse të ministrisë. Grisi fasadën dhe i dha një goditje fatale politikave 
degraduese të qeverisjes në arsim. Njëherazi në këto kohëra të shëmtuara, 

protesta e maturantëve është gjëja më e bukur që i ka ngjarë shoqërisë 
shqiptare. Një brez që proteston dhe kërkon me ngulm të drejtat e tij...

“Protesta e maturantëve zbuloi qartazi paaftësinë dhe papërgjegjshmërinë ulëritëse të ministrisë”

Duhen zgjedhje vendore e parlamentare në 
të njëjtën ditë, PD e hapur për diskutimin e 
sistemit, PS dështoi me kapjen e komisioneve
Ish-deputeti i Partisë Demokratike, 

Luçiano Boçi ka komentuar situatën 
politike në vend dhe jo vetëm. Gjatë 
një interviste për gazetën “SOT”, zoti 

Boçi theksoi se kriza politike në Shqipëri 
merr fund me mbajtjen e zgjedhjeve ven-
dore dhe parlamentare në një ditë, ndërsa 
shprehu bindjen se në këto zgjedhje fitues 
do të dalë PD dhe aleatët e saj. Duke 
komentuar marrëveshjen e 5 qershorit 
për reformën zgjedhore, ish-deputeti 
demokrat u shpreh se nga ky pakt fituan 
qytetarët shqiptarë dhe Partia Demokra-
tike, pasi Partia Socialiste dështoi të 
kapte komisionet zgjedhore.

-Zoti Boçi, mbrëmjen e 5 qershorit 
mazhoranca dhe opozita joparlamen-
tare e udhëhequr nga PD-LSI arritën 
në parim një marrëveshje për reformën 
zgjedhore. Ka shumë akuza mbi draftin e 
dakordësuar, ku madje dhe vetë kryem-
inistri thotë se nuk zgjidh gjë. Juve si ju 
duket kjo marrëveshje?

Në një marrëveshje gjithmonë ka 
gjëra që mbeten pa përfunduar, sepse 
tendosja e palëve është e madhe dhe 
gjetja e konsensusit sakrifikon disa prej 
kërkesave që në parim dhe në opinion 
duken të drejta dhe të domosdoshme. 
Nuk është marrëveshja më e mirë e ar-
ritur ndonjëherë për ndryshime në Kodin 
Zgjedhor, por në rrethanat e katastrofës 
ekonomike e politike e të humbjes së 
arsyes të pushtetit që po shkërmoqet 
me zhurmë e pasoja, është më e mira e 
mundshme. Tek mazhoranca, përgjatë 
gjithë kohës ka dominuar frika. Ndër-
sa opozita, me avantazhin e detyrimit 
që i imponoi mazhorancës nëpërmjet 
faktorit ndërkombëtar, dominoi debatin 
me qetësi dhe vendosmëri. Frika bëri që 
mazhoranca t’i trembej si djalli temjanit 
qeverisë tranzitore, apo ndërrimit të 
drejtuesve të lartë të policisë. Opozita 
nga ana e saj, shmangu me sukses “de-
politizimin” e politizuar të komisioneve 
zgjedhore dhe të grupeve të numërimit, 
sikurse siguroi monitorim biometrik dhe 
online për çdo qendër votimi. Ndërsa 
sot ka arritur të imponojë dhe formulën 
e saj të zgjedhjes së anëtarëve të KQZ. 
Ato që bënë diferencën ishin qëllimet. 
Qëllimi i mazhorancës ishte gjetja e 
marifeteve zgjedhore dhe “vrimave”, për 
të rrëmbyer përsëri pushtet të vjedhur, 
ndërsa i opozitës përtej interesi politik 
partiak, ishte sigurimi i një procesi që 
mbërrin tek vota e lirë, e ndershme e 
pavjedhur dhe e pa ndikuar nga krimi.

-Por pavarësisht se palët arritën këtë 
gjë, kryeministri Edi Rama nxitoi që të 
ironizonte opozitën, duke u shprehur se 
firmosi për një reformë që ishte, ndërsa 
kryedemokrati Lulzim Basha e cilësoi si 
fitore të opozitës. Në gjykimin tuja kush 
fitoi nga kjo marrëveshje?

Çdo marrëveshje në të cilën një 
opozitë imponon kërkesat e saj,është një 
sukses i pastër dhe i padiskutueshëm i 
saj dhe ndez patjetërsueshmërisht fitilin 

e një fitoreje politike të afërt. E tillë ishte 
dhe kjo marrëveshje. Opozita tregoi 
forcë dhe karakter në ngulmimin e saj 
dhe betejën e panegociueshme që ajo 
bën për votën e lirë. Ironia e Ramës më 
shumë ishte një maraz i fshehur që nuk 
arriti të realizonte qëllimin e kontrollit të 
administrimit të procesit zgjedhor dhe të 
implementimit të hileve pushtetare, se sa 
një ironi situative. Opozita ta themi qartë 
dhe troç, fitoi.

-Megjithatë edhe pse palët kanë 
gjetur dakortësi, në horizont është 
shfaqur një tjetër problem. Bëhet fjalë 
për opozitën parlamentare, e cila ka 
paralajmëruar nuk do të japë votat për 
marrëveshjen e 5 qershorit, ndërsa aku-
zon dy partitë e mëdha për pazar. Çfarë 
do të ndodhë tani?

Opozita aksidentale parlamentare 
është një zgjatim, me pamje interesash 
e benifitesh, e mazhorancës dhe qenia 
e saj iniciatore e ndryshimeve që nuk 
përputhen aspak me shtatin e tyre, i jep 
nota gazmore përplasjes midis opozitës 
së vërtetë dhe mazhorancës. Por që është 
një gaz i hidhur gjithsesi, sepse lëpirja 
e madhe pas Ramës ngjall pështirosje. 
Autodiskretitimi i saj si kobure në dorë 
të mazhorancës e që realizohet me 
nota pompoze e krenari që kushedi nga 
buron, është sa humoristik aq dhe prob-
lematik. Është humoristik sepse ndryshe 
nga fabula e gurit që e hedh budallai në 
lumë dhe të mençurit përpiqen ta nxjer-
rin, në fabulën e opozitës aksidentale 
budallai e hedh gurin e fsheh dorën dhe 
është po budallai vetë që kërkon gurin 
në lumë. Me këtë dua të them që Rama 
lodhet kot të hedhë gurë. Marrëveshja 
ka bekim ndërkombëtar dhe Rama në 
vend të hedhë gurë për t’i nxjerrë po 
vetë, ka detyrimin ta pranojë e ta votojë 
dhe normal që do imponojë të gjithë 
ata “opozitarë” që e kanë votuar me zell 
përgjatë këtyre muajve.

-Gjithashtu, opozita joparlamentare 
ka kërkuar ndryshimin e Kushtetutës, 
heqjen e koalicioneve parazgjedhore 
dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor në 
lista të hapura? Ju personalisht çfarë 
sistemi preferoni?

Kërkojnë lista të hapura pa dhënë 
një formulim të saktë, pasi listat e hapura 
kanë disa variante të mënyrës së 
ndërtimit. Madje po t’i pyesësh 
tek e tek, shumica nuk e shp-
jegon as përafërsisht kupti-
min e listave të hapura, të 
cilën pastaj e ngatërrojnë 
me sistemin. Ndryshimi 
i sistemit dhe ndryshimi 
i listave nga të hapura 
në të mbyllura bren-
da sistemit ekzistues, 
janë dy gjëra krejtë-
sisht të ndryshme. 
Por më shumë 
se padituri kjo 
është një lloj 
tautologjie 

populiste, e cila kërkon të përafrojë një 
lloj trendi të opinionit publik, i cili me të 
drejtë kërkon uljen e fuqisë së kryetarëve 
brenda partive të tyre. Kërkesa për koali-
cione është akoma më absurde sepse ato 
që e kërkojnë më shumë nuk aderojnë në 
asnjë parti politike dhe nuk kuptohet se 
çfarë lidhje kanë me koalicionet. Ndërsa 
ato që mund të kenë një parti, kanë vota 
sa gishtat e dorës dhe jashtë koalicion-
eve as frymë nuk marrin dot e jo më 
të bëjnë një betejë zgjedhore. Sistemet 
zgjedhore nuk janë pjesë e preferencave 
personale. PD ka qenë e hapur dhe e 
gatshme për ndryshimin e sistemit, por 
nuk ka gjetur hapësirë dakordësie nga 
mazhoranca. Megjithatë çdo sistem nuk 
është i përkryer dhe gjithmonë do ketë 
kritikë ndaj tij. I përkryer duhet e mund 
të jetë procesi kompleks i votimit të drejtë 
e të pandikuar që është dhe thembra e 
Akilit e sigurimit të zgjedhjeve të lira e të 
ndershme. 

-Të dalim pak nga çështja e re-
formës zgjedhore dhe le të përqendro-
hemi për një moment tek reforma në 
drejtësi, për të cilën pak ditë më parë 
ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri 
Kim bëri një deklaratë të fortë. Zonja 
Kim akuzoi politikanët shqiptarë se 
po punojnë pas krahëve për të vrarë 
reformën në drejtësi. Si e shihni këtë 
deklaratë dhe a po punon dikush për të 
“vrarë” reformën në drejtësi?

Reforma në drejtësi, nga mënyra se 
si është menaxhuar deri më tani, në vend 
të një drejtësie të re ka krijuar një padre-
jtësi të re. Padrejtësi politike dhe alarmi 
është i madh. Hijet e vetimit me standarde 
të dyfishta, ngecja e ngritjes së Gjykatës 
Kushtetuese e të Lartë, kanë sjellë 

dhe deklaratën e fortë të am-
basadores. Një gjë 

duhet të bëhet 
e qartë. Opozi-
ta e ka dhënë 
kontributin e 
saj maksimal 
dhe në kushtet 
e reja, pas daljes 
nga Parlamenti, 
ajo nuk ka asnjë 
mekanizëm në 

funksion të 

ecurisë së reformës në drejtësi. Ai që ka 
në dorë mekanizmat është pushteti dhe ai 
ka kohë që është investuar në “vrasjen” e 
reformës, në emër të një padrejtësie të re 
që i shërben pushtetit të vjetër tetëvjeçar.

-Kreu i shtetit ka dalë me një plat-
formë me 14 pika për integrimin, ndërsa 
ka kërkuar ngritjen e një Këshilli Politik 
që të kontrollojë e monitorojë zbatimin 
e reformës në drejtësi. Si e shihni plat-
formën?

Platforma është një angazhim serioz 
i institucionit të Presidencës për të riku-
peruar punën e dobët të institucioneve 
ekzistuese përgjegjëse qeveritare për 
integrimin. Këshilli politik, në kushtet 
kur mazhoranca po rrit abuzimin, mund 
të ishte një instrument për të shpëtuar atë 
pak që ka mbetur nga kapja politike e 
Ramës në sistemin e drejtësisë.

-Mazhoranca ka ngritur një komi-
sion hetimor që po heton presidentin Ilir 
Meta, ndërkohë që Komisioni i Venecias 
publikoi raportin përfundimtar që i jep 
në një farë mënyre të drejtë kreut të 
shtetit sa i takon vakancave në Gjykatën 
Kushtetuese. A mendoni se mazhoranca 
do t'i shkojë deri në fund shkarkimit të 
kreut të shtetit?

Komisioni hetimor ishte një shpatë 
Demokleu për të trysnuar lëvizjet e Pres-
identi në mbrojtje të Kushtetutës. Tani që 
Venecia foli, shpata i ka ngelur në dorë 
Ramës të cilit nuk i ka ngelur gjë tjetër, 
përveçse të bëjë një harakiri dhe të shpë-
tojë situatën e vështirë në të cilën gjendet.

-Strukturat e PD kanë marrë një 
vendim, ku është vendosur që kandidatët 
për kryetar bashkie dhe deputetët të 
propozohen nga baza. A do të funksion-
ojë kjo ide?

Është pjesë e serioziteti të PD për 
të zbatuar pikë për pikë statutin e saj, 
pak kohë më parë të ndryshuar. Është 
njëkohësisht fakt i demokratizimit të 
PD dhe një mënyrë për të kompensuar 
mungesën e vullnetit të mazhorancës 
dhe kërkesën pa kuptim të individëve 
deputetë aksidentalë për listat e hapura. 
Basha njëherazi materializon premtimin 
e tij për uljen e ndikimit të kryetarit në 
kontrollin e listave të deputetëve. PD ka 
dëshmuar seriozitet, paritet e ndershmëri 
në të gjitha proceset e saj të brendshme 
zgjedhore. Prandaj funksionimi është i 
garantuar.

-Si janë raportet brenda opozitës 
dhe sidomos ato mes PD e LSI?

Opozita e bashkuar përfshi PD, 
LSI ruajnë distancën korrekte të një 
bashkëpunimi politik që shkon përtej 
interesave të ngushta politike dhe që 
përfshin në axhendë vetëm interesat 
e vendit e të qytetarëve.

-Çfarë axhende do të ndjekë 
tani opozita joparlamentare, duke 
qenë se ideja për zgjedhje të 
parakohshme është venitur?

E para, opozita është 
opozitë qytetare me për-
faqësim politik. Nuk ka 

opozitë parlamentare dhe joparlamen-
tare. Ka opozitë të vërtetë dhe false si 
aneks i mazhorancës. E dyta, artikulimi 
i zhvillimit në një ditë të zgjedhjeve 
lokale e parlamentare, si dhe shpalosja 
e kolonave gjeneraliste të një programi 
efikas ekonomik, arsimor e shëndetësor, 
tregon qartazi se opozita e vërtetë nuk 
ka hequr dorë nga zgjedhjet e para-
kohshme. Në çdo moment, ajo është e 
gatshme të marrë përgjegjësinë e drejti-
mit të vendit. Vendi është në emergjencë 
tërësore dhe zgjidhja politike është në 
plan të parë.

-Opozita kërkon mbajtjen e zgjedh-
jeve parlamentare dhe lokale në një ditë. 
Sa e realizueshme është kjo kërkesë dhe 
a besoni se do të ndodhë?

Sot nuk është çështja thjesht ta be-
sojmë se do ndodhë, ne duhet ta bëjmë 
të ndodhë.

-Zoti Boçi, ju keni qenë shumë 
aktiv ditët e fundit, ku në shumë raste 
keni hedhur akuza të forta në adresë të 
Ministrisë së Arsimit sa i takon Maturës 
Shtetërore, dhe jo vetëm. Mund të na 
thoni se ku çalon puna?

Çalimi nisi që me sjelljen me dhunë 
të maturantëve në auditorë problema-
tikë dhe drejt një provimi në kushte fat-
keqësie natyrore, me rreziqe potenciale 
jete dhe administrimi. Pas tre muajsh 
me një mësim online copë-copë, for-
mula më e përshtatshme për maturën, 
duhet të ishte ajo angleze me një notë 
konkluduese dhe jo me proces provimi. 
Çalimi i parë u ndoq nga rrëzimi në 
tokë i maturës, me një metodologji të 
papërshtatshme dhe me formulime 
mediokre. Maturantët u kapën në befasi 
për shkak të pabesisë së ministrisë për 
temat e zhvilluara online dhe ato në 
klasë, si dhe për premtime kaotike nga 
vetë ministrja selfie. Më pas maturën 
e shtrinë barkas, me një administrim 
skandaloz, gjatë të cilit vloi kopja, ndi-
hma e selektuar dhe shkelja e të gjitha 
protokolleve të sigurisë. Në fund e ekze-
kutuan me eliminimin e meritës dhe 
investimit shumëvjeçar të maturantëve 
dhe familjeve të tyre.

-Qindra maturantë protestuan para 
Ministrisë së Arsimit për testin e provimit 
të Letërsisë, i cili sipas tyre nuk kishte 
asnjë lidhje me materialet parapërgat-
itore mbi të cilat kanë punuar deri më 
tani. Testi me alternativa kishte “zbritur 
nga qielli” sipas tyre, duke i kërkuar llog-
ari Ministrisë së Arsimit për përmbajtjen 
e tij. Keni një koment?

Protesta e maturantëve zbuloi qar-
tazi paaftësinë dhe papërgjegjshmërinë 
ulëritëse të ministrisë. Grisi fasadën dhe 
i dha një goditje fatale politikave degra-
duese të qeverisjes në arsim. Njëherazi 
në këto kohëra të shëmtuara, protesta e 
maturantëveështë gjëja më e bukur që i 
ka ngjarë shoqërisë shqiptare. Një brez 
që proteston dhe kërkon me ngulm të 
drejtat e tij.

Intervistoi: Rigels SELIMAN
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FATOS 
KLOSI:

Komenti im është ai që kemi bërë gjithmonë. Domethënë reforma në drejtësi 
u bë me ndihmën e SHBA dhe BE që sistemi i drejtësisë të funksionojë jashtë 
influencës politike. Kështu që, nga kjo pikëpamje ambasadorja Yuri Kim ka 

të drejtë dhe deklarata e saj është e drejtë dhe vjen në momentin e duhur, ku 
palët politike po bëjnë luftë për të futur të vetët në Gjykatën Kushtetuese...

“Politika të qëndrojë larg drejtësisë së re, deklaratat e ambasadores Kim janë të drejta”

Ja pse akuzat ndaj Thaçit u ngritën për të 
prishur dialogun në SHBA, duan të barazojnë 

agresionin serb me mbrojtësit e popullit
Aktakuza me dhjetë pika 

kundër presidentit Hashim 
Thaçi dhe kreut të PDK, 
Kadri Veseli, të cilët aku-

zohen për një sërë krimesh kundër 
njerëzimit dhe krimesh lufte, reforma 
në drejtësi, deklaratat e ambasadores së 
SHBA në Tiranë, Yuri Kim dhe gjyqi ndaj 
ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri 
kanë qenë disa nga çështjet për të cilat 
ka folur ish-kreu i Shërbimit Informativ 
Shtetëror, Fatos Klosi. Ky i fundit gjatë 
një interviste për gazetën “SOT”, u 
shpreh se akuzat ndaj presidentit Thaçi 
janë tendencioze dhe se u bënë për të 
prishur dialogun në SHBA. Sipas tij, 
presidenti Thaçi nuk është përfshirë në 
krime lufte gjatë kohës që ka qenë në 
krye të UÇK.

-Zoti Klosi, Zyra e Prokurorit të 
Specializuar u paraqiti pak ditë më parë 
Dhomave të Specializuara të Kosovës 
një aktakuzë me dhjetë pika për shqyr-
tim prej gjykatës, ku presidenti Hashim 
Thaçi; kreu i PDK, Kadri Veseli dhe të 
tjerë akuzohen për një sërë krimesh 
kundër njerëzimit dhe krime lufte ndër 
të cilat, vrasje të paligjshme, zhdukje e 
detyruar e personave, përndjekje dhe 
tortura. Si e shihni ju këtë aktakuzë?

Kjo për mendimin tim është një 
akuzë e nisur në kuadrin e tentativave 
për vënë në të njëjtin nivel si agresorët 
serbë, ashtu edhe mbrojtësit e popullit të 
Kosovës, që në këtë rast janë presidenti 
Hashim Thaçi, kreu i PDK, Kadri Veseli, 
etj. Por kryesorja nuk është kjo. Për 
mendimin tim kryesorja dhe që duhet 
analizuar është momenti i papërshtat-
shëm që është zgjedhur për të paraqitur 
këtë aktakuzë dhe për ta shpallur tre ditë 
para se të mbahej takimi i 27 qershorit 
në Shtëpinë e Bardhë midis liderëve të 
dy vendeve të Ballkanit, e cila ishte një 
mundësi për ta që të fillojnë një epokë 
të re të stabilitetit dhe prosperitetit. Pra, 
aktakuza u bë publike para se të mbahej 
në Uashington ky takim mes liderëve të 
Kosovës dhe Serbisë që konsiderohej si 
një takim tepër i rëndësishëm. Kështu 
që, zgjedhja e momentit tregon që ata 
që e kanë gatuar këtë aktakuzë nuk 
janë dashamirës së dialogut Kosovë-Ser-
bi dhe sidomos për prosperitetin e 
Kosovës.

-Në korridoret e politikës dhe me-
diave të rajonit, por edhe ato ndërkom-
bëtare ka zëra se bërja publike e kësaj 
aktakuze tre ditë para se liderët e 
Kosovës dhe Serbisë të takoheshin në 
Uashington ka pasur si qëllim pikërisht 
sabotimin e këtij takimi. Sa qëndrojnë 
këto pretendime?

Shiko! Këto nuk janë zëra, por 
duket qartë që bërja publike e kësaj 
aktakuze duket qartë që ka pasur si 
qëllim pikërisht sabotimin dhe hedhjen 
në “erë” të këtij takimi. Pra, kjo aktakuzë 
u bë publike dhe ia arrti qëllimit për të 
sabotuar takimin e Uashingtonit, pasi 

u anulua dhe nuk u bë. Kjo do të thotë 
se qëllimi dhe pas kësaj fshihet një dorë 
që nuk e do të mirën e Kosovës.

-A mund ta konsiderojmë ose qua-
jmë këtë si një hakmarrje të Bashkimit 
Europian, duke qenë se ky i fundit u 
anashkalua në dialogun Kosovë-Serbi 
dhe dirigjimin e takimit e mori Uash-
ingtoni?

Jo, nuk mund ta themi, Bashkimi 
Europian se është fjalë e madhe. Pra, 
BE nuk është direkt prokurori që bëri 
shpalljen e aktakuzë. Por prokurori që 
bëri shpalljen deri diku është përgjeg-
jës. Në këtë kuadër theksoj se takimi i 
27 qershorit ishte një mundësi e mirë 
për hapjen e dyerve për zhvillim dhe 
investime ekonomike për Kosovën 
dhe Serbinë. Këtë e kanë deklaruar 
edhe amerikanët që do të diskutohej 
për zhvillim ekonomik dhe se dis-
kutimin politik, Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës do t’ia linin Brukselit. 
Kështu që nga kjo pikëpamje nuk 
besoj se ka xhelozi mes Amerikës dhe 
Bashkimit Europian. Tani komente 
dhe diversione ka plot, por unë nuk 
mund ta them që ishte një hakmarrje 
e Brukselit ndaj Uashingtonit. Dhe në 
këtë mes nuk ka vend apo shfaqje të 
xhelozisë.

-Po Serbia ka gisht në këtë me-
sele, duke qenë se edhe kryeministri 
Edi Rama pak ditë më parë e pranoi 
që Beogradi ka fituar terren në diplo-
maci. Kështu që, duke qenë se Serbia 
lobon fort në diplomaci, mund të ketë 
kurdisur edhe këtë strategji. Keni një 
koment?

Këtu ka një gjë. Pra, e gjitha kjo 
që ka ndodhur çon ujë tek mulliri serb, 
meqenëse Serbia, sidomos tani pas 
fitores së madhe që pati presidenti 
serb, Aleksandër Vuçiç në zgjedhjet 
e fundit paralementare e ka fuqizuar 
Vuçiçin dhe faktori shqiptar shihet më 
i dobët, pas këtyre akuzave. Kështu 
që, duke qenë se Serbia është një 
vend me i konsoliduar në Europë, 
me miq shumë dhe në kushtet kur 
Beogradi po luan fort në arenën 
ndërkombëtare, si me 
Rusinë, ashtu edhe me 
Perëndimin, tregon 
që ajo ka gisht në 
këtë mesele. Mos 
harroni që Brukseli 
po i lutet Beogradit 
që të hyjë në Bash-
kimin Europian. Dhe 
nga kjo pikëpamje 
duke qenë se Serbia 
ka eksperiencë të 
fortë diplomatike dhe 
se të gjithë qytetarët 
serb janë të grumbull-
uar rreth presidentit Al-
eksandër Vuçiç mund të 
themi se kjo aktakuzë 
ka nxitje edhe nga Be-
ogradi. Populli serb është 

unifikuar tashmë dhe janë një zë me 
presidentin Vuçiç. Ndryshe nga situata 
në Kosovë që është e brishtë, pasi sapo 
është ka rënë një qeveri dhe është 
krijuar një e re, që nuk ka filluar ende 
punën tamam. Po ashtu edhe problemet 
që janë në Shqipëri. Kështu që nga kjo 
pikëpamje dua të theksoj se kryeministri 
Edi Rama ka të drejtë.

-A besoni se në marrëveshjen e re 
Serbi-Kosovë do të ketë shkëmbin të 
territoreve?

Shiko! Gjithë faktori ndërkom-
bëtar e ka deklaruar se nuk do të ketë 
shkëmbime territoresh. Edhe Bash-
kimi Europian, edhe Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës e kanë deklaruar 
se shkëmbimi i territoreve mes Serbisë 
dhe Kosovës nuk është në tryezën 
e dialogut dhe rrjedhimisht edhe në 
diskutim. Problemi që dhe amerikanët 
kërkonin t’i jepnin zgjidhje ishte që të 
bëhej progres në fushën ekonomike 
mes dy vendeve dhe sidomos në tërësi 
në rajon. Dhe pas kësaj zgjidhjet poli-
tike të ishin më të kollajshme. Pra, këtë 
hap ta bënin me zgjidhjen e Amerikës 
dhe hapin tjetër, që është politik, ta 
merrte në dorë Brukseli. Por shkëm-
bimin i territoreve ka dalë nga skena.

-Megjithatë, në aktakuzë preten-
dohet se Hashim Thaçi, Kadri Veseli 
dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht 
përgjegjës për afërsisht 100 vrasje të 
paligjshme. Krimet e paraqitura në 
aktakuzë përshijnë qindra viktima të 
identifikuar shqiptarë, serbë dhe romë 
të Kosovës dhe kundërshtarë politikë. 

A besoni se zoti Thaçi gjatë kohës që ka 
qenë në krye të UÇK ka kryer krime?

Shiko! Këtë e dinë ata që kanë bërë 
hetimet, të cilët natyrisht do të vijojnë 
akoma. Por unë nuk besoj të ketë dhe 
të jenë bërë krime kundra njerëzimit 
gjatë luftës nga ana e palës kosovare. 
Ky është një term shumë i madh që thu-
het se Thaçi akuzohet për 100 të vrarë. 
Kështu që nga kjo pikëpamje krime lufte 
hajde mund të ketë, por krime kundër 
njerëzimit nuk besoj. Pra, në luftë dhe 
duke qenë se është luftë ka gjithmonë 
krime lufte. Por nuk besoj se ka qenë 
zoti Thaçi, Veseli, etj. udhëheqës të UÇK 
që kanë kryer krime. Këta janë njerëz 
shumë të lartë dhe kanë pasur peshë në 
UÇK dhe nuk besoj se kanë marrë pjesë 
apo kanë bërë krime kundër njerëzimit. 
Por këtë le ta thotë pala akuzuese dhe 
jo ne. Por nga ana tjetër unë jam i sig-
urtë që Thaçi, Veseli dhe të tjerë do të 
dinë si të mbrohen dhe se ata shkojnë 
ballëlartë në Tribunalin e Hagës për të 
dhënë sqarime.

-A mendoni se zoti Thaçi, Veseli 
dhe të tjerë do të dinë të mbrohen nga 
këto akuza?

Shiko! Gjatë këtyre viteve pas luftës 
kemi parë që akuza ndaj udhëheqësve 
të UÇK-së janë bërë plot. Nga kjo 
pikëpamje akuzat bëjnë gjënë e tyre, 
si në opinionin publik, ashtu edhe në 
media duke “njolluar” në një farë mënyre 
udhëheqësit kosovarë. Por në kushtet 
kur shumë akuza janë bërë në adresë 
të udhëheqësve të Kosovës dhe janë 
shumë pak nga pala kosovare që janë 
dënuar. Kështu që, siç ndodhi me Ra-
mushin dhe me të tjerë që rranë akuzat 
dhe dolën të pafajshëm, edhe në këtë 
rast besoj se zoti Thaçi dhe Veseli do të 
dinë të mbrohen.

-A ka ardhur koha që politika 
mbarëshqiptare të faktorizohet dhe 
unifikohet për këtë çështje?

Po ka ardhur dhe ky është momenti 
më i mirë për të flakur tej mëritë dhe 
për t’u bashkuar të gjithë bashkë. Por 

gjithsesi kjo gjë tanimë ka ndod-
hur, pasi të gjithë udhëheqësit 

dhe politikanët, si në Kosovë, 
ashtu edhe në Shqipëri janë 
një zë dhe janë rreshtuar 
në mbështetje të Hashim 
Thaçit, Kadri Veselit, madje 
dhe luftës së UÇK-së. Pra, 
reagimi i faktorit shqiptar 
ka qenë i menjëhershëm 
dhe në një zë. Por dua 
ta theksoj se ata që e 
bënë këtë aktakuzë 
publike në këtë kohë 
edhe pas dy muajsh 
pasi ishte bërë, nuk 
janë dashamirës 
së Kosovës dhe 
popullit të saj. Ose 
nëse më lejoni ta 
shtoj, bërja publike 
e aktakuzës tre ditë 

para takimit të Uashingtonit ishte ten-
dencioze dhe se është bërja nga persona 
që nuk e duan popullin shqiptar në të 
gjitha trevat ku ai ndodhet.

-Të dalim pak nga çështja e Kosovës 
dhe le të përqendrohemi në zhvillimet 
e fundit politike në Shqipëri. Fundjavën 
që lamë pas çështja ndaj ish-ministrit 
të Brendshëm, Saimir Tahiri rikthehet 
sërish në pikën zero, pasi Gjykata e 
Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe 
Krimin e Organizuar, vendosi që aktet 
t’i shkojnë sërish Gjykatës së Posaçme 
të Shkallës së Parë. Keni një koment?

Sigurisht që është një çështje shumë 
e shëmtuar dhe me të drejtë zoti Saimir 
Tahiri është revoltuar pasi ka tre vite që 
nuk po merr zgjidhje. Ky është një defekt 
i sistemit të drejtësisë, ku pas tre vitesh 
që kanë filluar hetimet dhe pas tre vitesh 
që ish-ministri ka dhënë dorëheqjen si 
deputet dhe është bërë i ndërgjegjshëm 
që nuk po shkonte si politikan, pro si një 
qytetar i zakonshëm dua të them se kjo 
është bërë një çështje shumë e shëmtu-
ar. Gjykata nuk po sillet me Tahirin si 
një qytetar i zakonshëm, pro po sillet 
më keq. Një akuzë kaq e madhe që iu 
bë Tahirit, u rrëzua në Shkallën e Parë 
dhe akuza që ai është dënuar u sajua 
nga gjykata dhe nuk është kërkuar nga 
prokuroria. Kështu që, tani që çështja 
u kthye në pikën zero, kjo gjë bëhet e 
shëmtuar dhe duken qartë që akuzat 
nuk janë të kopsitura. Megjithatë, 
shpresojmë që SPAK nuk do ta zvarrisë 
këtë çështje, pasi prandaj u ngrit kjo që 
drejtësia të jetë autoritare, profesionale 
dhe objektive, ta pavarura nga politika. 
Dhe të shpresojmë që të jepet vendimi i 
drejtë për zotin Tahiri, pasi një zvarritje 
e tillë e çështjes është më e rëndë se një 
dënim. Si i thonë: “drejtësia e vonuar 
është drejtësi e munguar”.

-Pak ditë më parë ambasadorja 
e SHBA në Tiranë, Yuri Kim teksa 
komentoi opinionin përfundimtar të 
Komisionit të Venecias, bëri thirrje që 
të plotësohet Gjykata Kushtetuese, por 
gjithashtu kërkoi që politika të qëndrojë 
larg reformës në drejtësi. Si ju duket kjo 
deklaratë?

Komenti im është ai që kemi bërë 
gjithmonë. Domethënë reforma në 
drejtësi u bë me ndihmën e SHBA dhe 
BE, që sistemi i drejtësisë të funksionojë 
jashtë influencës politike. Kështu që, nga 
kjo pikëpamje ambasadorja Yuri Kim 
ka të drejtë dhe deklarata e saj është e 
drejtë dhe vjen në momentin e duhur, ku 
palët politike po bëjnë luftë për të futur 
të vetët në Gjykatën Kushtetuese. Pra, 
në kushtet kur sistemi i vjetër i drejtësisë 
ka qenë i kapur dhe i kondicionuar nga 
politika, amerikanët investuan që drejtë-
sia e re të jetë e pavarur dhe e ndershme. 
Ka ardhur koha që politika të qëndrojë 
larg drejtësisë së re dhe se deklaratat 
e ambasadores Kim janë të drejta dhe 
tejet objektive.

Intervistoi: Rigels SELIMAN
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LISTA ME 200 FAMILJET QË PËRFITOJNË  NGA RINDËRTIMI I BANESAVE PRIVATE

Dëmet e shkaktuara nga tërmeti, ja 
200 familjet e para në Tiranë që do t’u 

rindërtohen banesat, lista me emrat përfitues

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraBashkia garanton mbështetje ekonomike për familjet edhe bizneset e dëmtuara nga tërmeti

 Esmeralda HIDA

Ashtu sikur dhe u premtua 
në hartimin e “Projektit të 
Rindërtimit”, paralelisht 
me dhënien e pagesave 

cash për kategoritë DS1, DS2 dhe 
DS3, Bashkia e Tiranës ka nisur nga 
puna dhe për rindërtimin e banesave 
të dëmtuara nga tërmeti i nëntorit. 
Në kohë rekord Bashkia e Tiranës 
ka përgatitur dosjet për rindërtimin 
e shtëpive. Në mbledhjen e fundit 
të Këshillit Bashkiak u miratuan 
dhe emrat e 200 familjeve të para që 
përfitojnë nga rindërtimi i banesave 
private nga rreth 800 të tilla në total. 
Sakaq Bashkia Tiranë ka publikuar 
listën me 200 familjet të cilat përfito-
jnë ndërtimin e shtëpisë private me 
financim nga shtetit. Lajmin e bëri 
të ditur vetë kreu i bashkisë, Erion 
Veliaj. Përmes një dalje publike Veliaj 
theksoi se 200 familjeve që përfitojnë 
do t’u ndërtohet shtëpi private dhe jo 
apartament në pallate. Më tej ai sqaroi 
se në momentin që familja do të hyjë 
në shtëpinë e re do të pajiset edhe me 
tapinë, duke bërë të ditur se bashkia do 
t’i udhëzojë ata për çdo procedurë që 
duhet të ndjekin për t’u bërë pronarë 
të ligjshëm të banesës. “Kemi gati edhe 
200 dosjet e para për shtëpitë që do të 

rindërtohen, kryesisht në zonat rurale. 
Nuk bëhet fjalë për pallatet, por për 
shtëpitë private familjare. Me këtë lot 
hapen disa kantiere pune në shumë 
prej zonave rurale të Tiranës, për të 
filluar në kohë rekord edhe ndërtimin 
e shtëpive. Për 200 dosjet e shtëpive të 
reja do të procedohet me një kontratë 
me operatorin që do ta ndërtojë. Sigur-
isht, kontrata na lipset pasi të marrim 
çelësat në dorë, që të kemi mundësi 
ta hipotekojmë. Për të gjithë këto 

procedura, çdo njësi administrative 
do të informojë qytetarët që përfitojnë 
nga procesi i rindërtimit”, tha Veliaj. 
Më tej Veliaj garantoi se bashkia do të 
punojë intensivisht deri në ndërtimin 
sa më shpejt të 800 shtëpive private 
të parashikuara në Bashkinë Tiranë.

Subjektet përfituese që do të 
trajtohen dhe do të përfitojnë

Ndër të tjera Veliaj sqaron se në 
projekt është menduar që shtëpitë 
të ndërtohen ashtu siç ishin më 

parë, sigurisht me një vërtetim të 
autoriteteve përkatës, pa shtuar pro-
cedurat si për pronarin që përfiton, 
por edhe për bashkinë që do të bëjë 
ndërtimin. “Shtëpitë individuale në të 
njëjtin volum si të shtëpisë së vjetër, 
t’i bëjmë procedurat e lejes të thjesh-
tuara dhe të marrim edhe një vendim 
për të hequr taksën. Për rastet e 
emergjencave civile, si rrëshqitje, 
erozion, tërmete, përmbytje dhe për 
rindërtimin në të njëjtën kubaturë, 
mjafton vetëm autorizimi i Emerg-
jencave Civile që ka bërë certifikimin 
dhe kryetari i bashkisë duhet ta 
emetojë lejen menjëherë. Hap ky që 
i lehtëson procedurat edhe bashkive 
të tjera që duan ta aplikojnë, dhe 
pastaj sigurisht roli ynë është vetëm 
të verifikojmë që dikush nuk abuzon 
me këtë zgjedhje”, tha Veliaj. Ndër 
të tjera në ligjin për rindërtimin për-
caktohen kriteret për subjekteve që 
do të përfitojnë trajtim financiar apo 
ndërtim shtëpie nga bashkia. Referu-
ar ligjit bëhet e ditur se përfitojnë: 
familjet, që kanë humbur banesat 
si pasojë e shembjeve të ndërtesave 
(pallateve), përfitojnë nga programi 
i zhvillimit të zonave të reja ose pro-
grami i rindërtimit të godinave në të 
njëjtin truall ose programi i fondit të 
banesave. Struktura e apartamentit 

u kalohet në pronësi përfituesve në 
ndërtesat e reja; familjet në qytet, që 
kanë humbur shtëpitë individuale 
si pasojë e shembjes, përfitojnë nga 
programi i zhvillimit të zonave të reja 
ose programi i granteve të rindërtimit 
ose programi i fondit të banesave. 
Përfituesit ruajnë të drejtën e pronë-
sisë për truallin e shtëpisë individu-
ale, përveç rastit kur për nevoja të zh-
villimit të programeve të rindërtimit 
prona truall shpronësohet ose kom-
pensohet. Kur zona e re për zhvillim 
do të realizohet me shtëpi banimi 
individuale, familjet përfitojnë në 
pronësi shtëpi individuale banimi 
me sipërfaqe ndërtimi. Sigurisht do 
të përfitojnë edhe familjet në fshat, 
që kanë humbur shtëpitë individuale 
jashtë ose brenda zonës së urbani-
zuar të territorit rural përfitojnë nga 
programi i zhvillimit të zonave të reja 
ose programi i granteve të rindërtim-
it. Ndërsa familjet që kanë dëmtime 
në banesa ose shtëpi individuale nga 
fatkeqësia natyrore, të cilat nuk kanë 
nevojë të rindërtohen nga e para, 
trajtohen me grante rikonstruksioni. 
Gjithashtu mbështetje ekonomike 
do të përfitojnë bizneset e vogla e të 
mesme, vendet e kryerjes së aktivitetit 
të të cilave janë dëmtuar ose zhvendo-
sur për shkak të fatkeqësisë natyrore.

Për rritjen e numrit të të infektuarve në 
javën që lamë pas ka reaguar mjeku shqiptar 
Kita Sallabanda. Gjatë një interviste televizive 
ndërsa u shpreh totalisht kundër rimbylljes 
së vendit, ai tha se Ministria e Shëndetësisë 
duhet të jetë më e kujdesshme, pasi është e 
pafalshme që qendrat shëndetësore të kthe-
hen në burim infektimi. Sipas tij nuk janë 
të mjaftueshme vetëm rekomandimet për 
ndërgjegjësim, por duhet edhe të ndëshko-
hen në rast shkelje të protokollit, gjë kjo që 

kërkon edhe shtim të kontrolleve. "Komiteti 
Teknik i Ekspertëve duhet t'i kthehen me 
forcë masave administrative për kontrollin 
e higjienës personale, duhet të vendoset ligj 
se Shqipëria nuk mund të kthehet në një 
izolim tjetër dhe në këto kushte Komiteti 
duhet të vendosë masa administrative për 
respektimin e masave dhe kritereve, pra nuk 
duhen vetëm rekomandimet, por fushatë 
ndërgjegjësimi dhe masa administrative si 
në gjithë botën. E dyta duhet të kontrollojë 

fluksin e të sëmurëve që hyjnë e dalin në 
qendrat shëndetësore, në mënyrë që spitalet 
të mos kthehen në vatra infeksioni dhe e 
treta të testojë të gjithë mjekët për të parë 
se si është situata aktuale", tha mjeku Salla-
banda. Ndër të tjera mjeku renditi si faktor 
që ndikuan në përhapjen shpejtë të virusit 
mungesën e disa taktikave të rëndësishme 
të hapjes së vendi. Pasi, sipas tij duke qenë 
se shqiptarët nuk janë të ndërgjegjësuar 
në mbajtjen e maskës dhe distancimin 

Mjeku Sallabandra: Komiteti Teknik i Ekspertëve 
duhet të rrisë kontrollet, maskat të kthehen në detyrim

fizik, hapja kërkonte më tepër kujdes dhe 
mbajtja e maskave duhet të kthehet në 
detyrim. “Hapja është bërë në mënyrë të 
pakujdesshme, opinioni publik edhe nuk 
është ndërgjegjësuar ende se një nga mjetet 
e domosdoshme për parandalimin e virusit 
është mbajtja e maskës, distanca fizike dhe 
higjiena personale. Duheshin eliminuar 
takime masive me njerëz dhe nëse du-
heshin bërë, të paktën të respektohej dis-
tanca dhe të mbaheshin maskat. Jo e duhur 
ishte problemi i testimeve ku duhen marrë 
masa rigoroze për testimin e të sëmurëve, 
sidomos atyre që shkonin në spitale. Të katër 
këta faktorë kanë ndikuar në përkeqësimin e 
gjendjes në vend”, tha Sallabanda.
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Kufijtë e BE-së do të vijojnë të jenë të mbyllur për 
Shqipërinë dhe disa vende të Ballkanit Perëndimor 
si Kosova, Maqedonia e Veriut e Bosnje Hercegovina. 
Udhëtimet drejt zonës Schengen do të hapen vetëm për 
shtetasit nga Mali i Zi dhe Serbia. Ambasadorët e vendeve 
anëtare të Bashkimit Europian nuk kanë rënë dakord 

për të përfshirë në listën e vendeve me të cilat hapen 
kufijtë e jashtëm të unionit pas 1 Korrikut, periudhë kur 
skadonte afati i vendosur në prill në nisje të pandemisë 
së COVID-19. Në listën e paraqitur gjatë mbledhjes së 
diplomatëve të vendeve anëtare mbrëmjen e të premtes 
përfshihen vetëm 15 shtete jashtë hapësirës Schengen.

BE FAVORIZON VETËM MALIN E ZI DHE SERBINË

Shqiptarët turizëm brenda vendit, bllokim 
kufijsh me BE, Greqinë e Malin e Zi, ja 

skema për të mos lejuar daljen e parave jashtë

Strategji për të rimëkëmbur ekonominë vendase përmes turizmit

Bill Gates në unison me kreun e OBSH, paralajmëron 
shifra të larta nga Covid-19 në tetor, vijon lufta për vaksinën

Themeluesi i Microsoft ka qenë sërish në 
një linjë me kreun e OBSH, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, sa i takon deklaratave në lidhje me 
koronavirusin. Gates sikurse dhe Ghebreyesus 
kanë paralajmëruar një valë të dytë koronavi-
rusi në tetor, ku kanë folur për shifra të larta 
viktimash dhe të infektuarish dhe kanë paraqitur 
një situatë edhe më tragjike se ajo që ka kaluar 
globi deri tani. Disa analistë kanë hedhur idenë 
se pas OBSH-së dhe axhendës së saj fshihet 
Gates. Miliarderi Bill Gates sipas tyre po lobon 
për vaksinën e koronavirusit dhe ajo që kërkon 

Gates sipas analistëve është që të miratohet një 
ligj dhe kjo mendohet të bëhet përmes OBSH, 
që të urdhërojë vaksinimin e gjithë popullsisë 
globale, duke e bërë të detyruar. Dy ditë më 
parë Bill Gates ka paralajmëruar se epidemia e 
koronavirusit do të kthehet në një numër të madh 
në periudhën tetor-nëntor kur temperaturat në 
Shtetet e Bashkuara kthehen më të ulëta. Gates 
paralajmëroi se SHBA është akoma shumë mbra-
pa në mendim, kur është fjala për COVID-19. Ai 
tha se beson që ne po shkojmë drejt një raundi 
tjetër të madh të infeksioneve gjatë vjeshtës. 

“Trajtimi më i mirë është zvogëlimi i vdekjeve, 
por, posaçërisht kur hyni në Tetor dhe Nëntor, kjo 
gjë do të kthehet në një numër të madh, nëse nuk 
e kufizojmë sjelljen tonë më shumë sesa duket 
sikur kemi të drejtë në këtë moment", parala-
jmëroi Gates. Ai ka shprehur zhgënjimin e tij për 
mungesën e kontrollit të administratës Trump 
për përhapjen e virusit. “Ne duhet të mendojmë 
për botën këtu dhe, ju e dini se unë jam akoma 
shumë i zhgënjyer dhe pa udhëheqjen e SHBA, 
ka qenë e vështirë të tërhiqeni sëbashku, ju e dini, 
një përgjigje”, tha ai. Ndërkohë OBSH është në 

unison me Bill Gates. Në deklaratat e shpeshta 
të OBSH vihet re e njëjta retorikë sikurse e Bill 
Gates. Pak ditë më parë, Organizata Botërore e 
Shëndetësisë deklaroi se ka rritje të numrit të të 
infektuarve dhe po ashtu paralajmëroi shifra të 
frikshme për në periudhën e vjeshtës. “Ne duhet 
të përgatitemi edhe për vjeshtën, kur Covid-19 
mund të takojë gripin sezonal, pneumoninë dhe 
sëmundje të tjera, sepse virusi është ende aktiv 
dhe po qarkullon e fatkeqësisht nuk e kemi asnjë 
trajtim efektiv dhe nuk ka vaksinë akoma”, ka 
deklaruar përfaqësuesi i OBSH. 

Arbjona ÇIBUKU

Shqipëria përfundimisht do të 
mbetet jashtë listës së Bash-
kimit Europian sa i takon 
hapjes së kufirit. BE ka ven-

dosur përfundimisht se nuk do të ketë 
hapje kufiri për Shqipërinë. Greqia 
dhe Mali i Zi po ashtu kanë vendosur 
që të mos lejojnë shtetasit shqiptarë 
që të udhëtojnë drejt këtyre vendeve. 
Gazeta franceze “Le Monde”, ka 
publikuar propozimin e Brukselit në 
lidhje me hapjen e kufijve. Sipas “Le 
Monde”, Brukseli ka rënë dakord për 
hapjen e kufijve me 1 korrik, në listën 
e së cilës Shqipëria nuk bën pjesë. 
Bashkimi Europian do të hapë kufi-
jtë vetëm me 14 vende të botës duke 
përfshirë vetëm vende të cilat kanë 
shkallë infektimi shumë të ulët. Sipas 
njoftimit që “Le Monde” ka zbardhur, 
vendet që përfshihen në listën e BE, 
janë Australia, Kanadaja, Koreja e 
Jugut, Japonia, Zelanda e Re, Ruanda, 
Tajlanda, Uruguai, tre shtetet e Magres 
(Algjeria, Maroku, Tunizia), dy shtete 
të Ballkanit (Mali i Zi, Serbia). Ajo që 
vërehet është se vendi ynë nuk është 
pjesë e listës. BE ka vendosur të hapë 
kufijtë për Serbinë dhe Malin e Zi, 
por ka lënë jashtë liste Shqipërinë. Po 
ashtu mbetet jashtë listët edhe SHBA, 
Rusia apo Turqia me Arabinë Saudite. 
Por për këto të fundit do të ketë një 
rivlerësim të mëtejshëm.

Strategjia
Lënia jashtë listës së BE e 

Shqipërisë, duket se është në interes 
të strategjisë që vendi ynë po ndjek. 
Kjo strategji mendohet të jetë të interes 
të turizmit vendas pra për të mos le-
juar turistët shqiptarë për të udhëtuar 
jashtë vendit. Vendimet janë marrë nga 
BE, nga Greqia e Mali i Zi, por duket se 
janë mbështetur shumë lehtësisht nga 
Shqipëria, së cilës i leverdis kjo mbyllje 
kufijsh, në mënyrë të atillë që të ketë 
sa më shumë turistë që të kontribuojnë 
në rritjen ekonomike të vendit përmes 
turizmit. Pandemia e COVID-19 i 
dha një goditje ekonomisë globale, 
nga e cila nuk mbeti pa u prekur as 
Shqipëria. Vendi ynë pati masa izol-
uese tepër të rrepta, si pasojë u mbyllën 
shumë biznese dhe vendi pati një 
goditje ekonomike. Tani mëqë masat 
janë liberalizuar e vetmja mundësi 
për rimëkëmbjen ekonomike shihet 
turizmi, por nëse kufijtë do të jenë të 

Panariti: Që të mos futemi 
në kolaps, të sigurohen 
stoqe barnash antivirale 

Ish-deputeti i LSI-së, Edmond 
Panariti ka dhënë disa propozime 
lidhur me përballimin e situatës së një 
vale të dytë që pritet të vijë në vjeshtë. 
Ai theksoi se sistemi shëndetësor të 
mos futet në kolaps në rastin e një vale 
të dytë, duhet që të sigurohen stoqe 
barnash antivirale si dhe stoqe rezer-
vash ushqimore në rast të një paralize 
të ripërsëritur të tregtisë ndërkom-
bëtare. “Historia e gripit spanjoll të 
para 100 viteve, na kujton se vala e 
dytë ishte më agresive dhe vrastare 
se e para. Njerëzimi mori frymë dhe 
u relaksua në korrik-gusht të para 
100 viteve për tu infektuar rëndë në 
tetor, nëntor. Prandaj duhet ta çojmë 
numrin e shtretërve reanimatorë në 
spitale në shkallë vendi në 2 mijë deri 
para vjeshtës. Që të mos futemi në 
kolaps në rast të një cunami infektiv të 
papritur. Të sigurojmë stoqe barnash 
antivirale dhe stoqe rezervash bazë 
ushqimore në rast të një paralize të 
tregtisë ndërkombëtare”, tha ai. 

Shehu: Italia me masat 
inteligjente ia doli, ne 
vazhdojmë të zhytemi
Ish-deputeti i PD-së gjithashtu 

edhe ish-ministri i Shëndetësisë, 
Tritan Shehu së fundmi ka krahasuar 
shifrat e të prekurve në Shqipëri me 
ato në Itali, duke e quajtur dështim të 
qeverisë përballjen me koronavirusin. 
Ai mendon se qeveria ka marrë masa 
jo të duhura me përballimin e gjendjes 
së fatkeqësisë dhe tashmë është në një 
situatë më të rëndë epidemiologjike 
se në mars. “Dështimi i qeverisë në 
përballjen me COVID, Tritan Shehu 
krahason të dhënat e fundit me Italinë: 
Shqipëria në situatë më të rëndë se në 
mars. Rama, me heshtjen, nuk mund 
të fshehë dështimin ndaj Covid! Pas 
teatralitetit dhe keqmenaxhimit të 
“mbylljes e hapjes”, Shqipëria është 
në një situatë më të rëndë epidemi-
ologjike se në mars, me një humbje 
gjigande ekonomike, e vendosur në 
“listën e zezë” të OBSH, kur sot duhet 
të kishim “dalë” siç ndodh me vende 
që u goditën tragjikisht. Për të kuptuar 
këtë le të krahasojmë me Italinë disa 
të dhëna të djeshme”, ka shkruar ai. 

hapur, mund të ndodhë që pushuesit 
të drejtohen drejt Greqisë po Malit të 
Zi që janë dhe nga destinacionet më 
të preferuara të shqiptarëve. Por duke 
qenë se kufijtë janë të mbyllur, push-
uesit detyrimisht do të kontribuojnë 
në turizmin vendas. Vetë kryeministri 
Edi Rama e ka deklaruar pak kohë 
më parë diçka të tillë. Rama deklaroi 
se turizmi këtë vit do të jetë i fokusuar 

te shqiptarët. “Turizmi i këtij viti do të 
jetë i fokusuar te shqiptarët. Sigurisht 
me shpresën që nuk do të kujtohen 
për Suedinë vetëm kur bëjnë komente 
cinike dhe flasin se si ajo nuk u mbyll, 
por do kujtohen e sillen si suedezë, në 
kushtet e hapjes dhe do të zbatojnë 
ato rregulla që i dinë përmendësh”, 
deklaroi kryeministri. Në muajin 
mars, Greqia tha se do të ndalojë 

qarkullimin në rrugët tokësore dhe de-
tare, si dhe fluturimet me Shqipërinë, 
Maqedoninë e Veriut, dhe Spanjën 
për të frenuar përhapjen e koronavi-
rusit. Athina zgjati edhe kufizimet e 
udhëtimit për në Itali. Edhe vendet e 
tjera të rajonit, përfshirë Kosovën dhe 
Shqipërinë kanë vendosur kufizime 
në udhëtime, për të parandaluar 
përhapjen e koronavirusit. Greqia dhe 
Mali i ZI janë ndër destinacionet më 
të preferuara për pushuesit shqiptarë, 
të cilët zgjedhin t’i kalojnë pushimet 
jashtë vendit, por siç duket këto dy 
vende kanë vendosur që të mos i lejo-
jnë pushuesit shqiptarë që të largohen 
nga vendi i tyre, çka është në interes 
të Shqipërisë. Sakaq përpos Greqisë 
dhe Mali i Zi ka lajmëruar mbylljen e 
kufijve me Shqipërinë. Më 20 qershor, 
Mali i Zi ka vendosur të mbyllë kufijtë 
me Shqipërinë për shkak të shtimit të 
rasteve me koronavirus. Vendimi ka 
nisur të zbatohet nga 21 qershori dhe 
do të jetë në fuqi derisa ta vendosin 
autoritetet e Podgoricës. 

Dy javë më parë Komisioni Eu-
ropian rekomandoi hapjen e kufijve 
me të gjitha vendet e Ballkanit Perën-
dimor prej 1 Korrikut. Vendimi u mor 
në bazë të shifrave të ulëta të infektimit 
në atë kohë që paraqisnin Shqipëria, 
Kosova, Maqedonia e Veriut e Bosnje 
Hercegovina. Megjithatë infektimet në 
këto vende janë tashmë shumë herë 
më të larta edhe se në nisje të pan-

demisë. Vendimi për hapjen ose jo të 
kufijve do të merret në bazë të ecurisë 
së këtyre shifrave. Vende si Gjermania 
e kanë shtyrë deri më 31 Gusht para-
lajmërimin për qytetarët e tyre, që të 
mos udhëtojnë drejt vendeve jashtë 
hapësirës Schengen nga rreziku i 
infektimit me COVID-19, çka tregon 
edhe tendencën për të mos pranuar 
hyrjen e shtetasve nga këto vende.

KE REKOMANDOI HAPJEN E KUFIJVE 
ME TË GJITHË BALLKANIN
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Çudirat me shifrat e koronavirusit, mjeku 
Alimehmeti tregon të fshehtat: Nuk ka rritje të 

vdekjeve në komunitet, të gjithë pacientë spitalorë

Epidemiologu klinik: Pacientët e vdekur, me sëmundje shoqëruese në gradën e fundit

Shkon në 55 numri i viktimave, shënohen 72 raste të reja 
me koronavirus, call centerat dhe fasoneritë vatër infeksioni

Numri i viktimave ka shkuar në 55 në total, 
pasi ditën e djeshme humbën jetën dy qytetarë 
që ishin të prekur me koronavirus. Sakaq ditën 
e djeshme janë shënuar 72 raste të reja me Cov-
id-19. Ministria e Shëndetësisë në njoftimin e 
përditshëm për shtyp bëri të ditur se call-centerat 
dhe fasoneritë janë bërë shkak për shpërndarjen 
e koronavirusit. Viktimat ishin një 70-vjeçar nga 
Shkodra dhe një 54-vjeçar nga Tirana. Kjo është 
dita e tretë radhazi që shënohen nga dy viktima. 
Dy personat që ndërruan jetë në 24 orët e fundit, si-
pas Ministrisë së Shëndetësisë ishin të konfirmuar 

me Covid-19 dhe me disa sëmundje bashkësho-
qëruese. Ndërkohë që vijon të ketë shtrime në spi-
talin infektiv ku aktualisht po trajtohen 77 pacientë, 
15 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë 
të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fun-
dit janë shëruar 38 qytetarë, duke e çuar në 1384 
numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. 
Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 
19 të prekur në Tiranë, 9 në Krujë, nga 8 raste në 
Shkodër, Durrës, Pukë, nga 4 raste në Sarandë dhe 
Vlorë, nga 3 raste në Fier, Lushnje, 2 në Lezhë, dhe 
nga 1 rast në Korçë, Elbasan, Has, Kavajë. Rastet në 

Tiranë pjesa më e madhe janë transmetime komu-
nitare, ndërsa në rrethe janë në fasoneri, call center, 
përhapja nga vatra e QSUT-së, ceremoni mortore, 
event familjar, etj. Në vendin tonë aktualisht janë 
963 persona aktivë me COVID-19, kryesisht në 
Tiranë, Shkodër, Durrës. Sakaq Ministria e Shën-
detësisë shprehet se rastet ditore do të vazhdojnë 
të shfaqen në ndërmarrje biznesi dhe institucione 
nëse nuk zbatohen rregullat e vendosura. "E vetmja 
mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit 
është duke ruajtur distancën fizike, duke vendosur 
maskën kur nuk ruani dot distancën, duke ruajtur 

higjienën personale, bizneset dhe institucionet 
duke respektuar protokollet e përcaktuara. Res-
pektimi strikt i masave të vendosura do të ruajnë 
shëndetin tuaj dhe njerëzve tuaj të dashur. Shkelja 
e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik 
për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton se 
për sa kohë nuk ka një vaksinë, qytetarët duhet të 
përshtaten me normalitetin e ri dhe të përshtatin 
sjelljen e tyre duke u kujdesur për zbatimin strikt 
të çdo rregulli të vendosur ", thuhet në njoftimin e 
Ministrisë së Shëndetësisë.

Arbjona ÇIBUKU

Shifrat e koronavirusit gjatë 
muajit qershor kanë marrë një 
kthesë tjetër, ku janë rritur nd-
jeshëm numri i të infektuarve 

si dhe numri i atyre që kanë humbur 
betejën me koronavirusin, sakaq për 
më tepër ka pasur dhe raste viktimash 
të cilët kanë qenë në moshë të re. 
Këto të dhëna kanë bërë që opinioni 
publik të frikësohet dhe habitet deri 
dikur, se pse vijnë pikërisht tani këto 
luhatje të shifrave. Mjeku shqiptar, 
Ilir Alimehmeti përmes një statusi në 
rrjete sociale ka bërë një paralelizëm 
me SHBA dhe vendet e tjera. “Çfarë po 
ndodh? U “egërsua” virusi? Po vjen vala 
e dytë? Përgjigjet për të dyja pyetjet 
janë JO! Le të përqendrohemi mbi disa 
detaje. Të gjithë ju keni vënë dëgjuar 
në media, që aq shumë i ndiqni, që 
SHBA ka regjistruar dy ditë rresht re-
korde në raste të reja! Gjithashtu keni 
dëgjuar që kjo gjë ndodh për shkak 
të protestave të zhvilluara atje. Men-
dojeni vetë! Në SHBA ka 330 milionë 
banorë, sa mendoni ju që kanë dalë 
nëpër protesta? Një fraksion krejtë-
sisht i pallogaritshëm i këtij numri. 
Mirëpo në SHBA shifrat e vdekjeve 
janë në nivele rënie të vazhdueshme, 
siç mund të shihet qartësisht në grafik.  
Pse po ndodh kjo? Për shumë arsye: 
Janë shtuar numrat e të testuarve. Po 
ekzaminohen shumë persona të rinj 
dhe pa sëmundje, që edhe pse dalin 
pozitivë nuk do të kenë asnjë prob-
lem”, ka shkruar mjeku. Sipas tij, të 
gjitha këto të dhëna shkojnë në linjë 
me paradoksin ndërmjet kurbës së 
rasteve të reja dhe kurbës së vdekjeve. 
“Nga ana tjetër duhet të themi, që për 
siguri duhet të presim edhe rreth 5-10 
ditë, pasi siç e dimë nga zbulimi deri në 
vdekje nevojiten disa ditë”, ka shtuar 
Alimehmeti.

Krahasimi me Shqipërinë
Më pas mjeku ka bërë një kra-

hasim me situatën në vendin tonë. 
Ajo që ka nxjerrë në pah mjeku është 
se në vendin tonë rastet shoqërohen 
pothuajse menjëherë me vdekje, pra 
nuk qëndron ajo pritja me 5-10 ditë që 
u tha më lart. “Pse kjo çudi shqiptare? 
Mundësia më e madhe është se shu-
mica dërrmuese e këtyre vdekjeve 
kanë ndodhur në pacientë spitalorë 
të shtruar me sëmundje të tjera të 
rënda. Si rrjedhojë, koha ndërmjet 
tamponit pozitiv dhe vdekjes është 

Mjeku Harxhi: Sjellja 
individuale e rëndësishme 
në parandalimin e virusit

Mjekët janë rikthyer në fok-
usin mediatik, si pasojë e rritjes së 
rrezikut nga koronavirusi. Nga am-
bientet e jashtme të Spitalit Infektiv 
të Qendrës Spitalore Universitare 
“Nënë Tereza”, mjeku shqiptar Ar-
jan Harxhi ka apeluar për të gjithë 
shqiptarët kujdes me qëllim paran-
dalimin e COVID-19. Mjeku Harxhi 
është shprehur se pasojat e kujdesit 
apo moskujdesit si individë, do të 
reflektohen në të ardhmen e afërt, 
të mesme apo qoftë edhe në atë 
afatgjatë. “Me sëmundjet infektive 
është shumë e rëndësishme, dihet që 
çdo fushë ka përgjegjësitë e veta dhe 
duhet ta rishikojë këtë lloj pozicioni, 
përgjegjësitë që kanë institucionet 
shtetërore, që ka shoqëria, që ka 
individi sa i përket kujdesit të paran-
dalimit, por edhe për të parë sesi do 
të jetë pozicioni i secilit prej këtyre 
në të ardhmen e afërt, afatmesme 
dhe afatgjatë”, është shprehur mjeku 
Arjan Harxhi përmes një videome-
sazhi të bërë publik. 

Hapen qendra shëndetësore 
verore, mjekët në 

dispozicion të pushuesve
Qendra Shëndetësore Verore në 

Durrës është vendosur në funksion të 
pushuesve të cilët do të frekuentojnë 
bregdetin këtë verë. Por këtë vit për 
shkak të pandemisë së COVID-19 
shqetësimi është edhe më i shtuar. 
Qendrat shëndetësore funksionojnë 
më kapacitet të plotë. Të hapura që 
nga 15 qershori, pritet të mbyllen me 
15 shtator, të cilat do të funksionojnë 
24 orë për 7 ditë të javës. Janë ngritur 
rreth 24 qendra shëndetësore në 
pikat turistike në vendin tonë, 12 prej 
të cilave janë të vendosura në vijën 
bregdetare, nga Kepi i Rodonit deri në 
afërsi të Spillesë në Kavajë. Ndërkohë 
sa u përket kullave të vrojtimit duket 
se nuk janë marrë masa. Kjo është një 
situatë shqetësuese pasi janë raportu-
ar viktima për shkak të mungesës së 
tyre. Sakaq plazhi i Durrësit ka nisur 
të gjallërohet. Fundjava që lamë pas 
ishte e para, ku vihet re një numër i 
shtuar pushuesish. Sipas një vëzhgimi 
ka pasur pushues jo vetëm vendas, por 
edhe nga shtetet fqinje. 

më e shkurtër se sa mund të pritej pasi 
pacienti është në gjendje të rëndë që 
në fillim nga sëmundjet e mëparshme, 
pa lidhje me COVID-19. Kujtoj se 
nuk ka asnjë komunikim zyrtar mbi 

numrin total të pacientëve të infektuar 
nëpër spitale dhe ecurinë e tyre. Të 
dhënat që kemi janë përmes kolegëve 
mjekë dhe burimeve mediatike. Tjetra 
mundësi, më pak e mundshme, është 
se këta pacientë janë testuar vonë gjatë 
ecurisë së sëmundjes, si rrjedhojë nuk 
kanë pasur mundësi për trajtim sa më 
herët”, tha ai. Sipas mjekut, kjo është 
arsyeja pse nevojiten sa më shumë 
testime, që pacientët të zbulohen sa 
më herët dhe të trajtohen sa më shpejt. 

Ai ka shtuar se tjetër element është se 
në Shqipëri nuk janë dhënë kurrë të 
dhëna mbi nivelin e ngarkesës virale 
në tampone. Si rrjedhojë, nuk mund 
t’i analizojmë këto të dhëna. “Kështu 
që miqtë e mi, mos lini zhurmën t’ju 
çorientojë, por përqendrohuni te sinjali 
i vërtetë. Në nivel komunitar, rastet e 
reja po shtohen, si në SHBA! Gjithash-
tu, edhe vdekjet në nivel komunitar 
nuk kanë rritje, si në SHBA! Rritja 
është në nivel spitalor”, ka thënë ai.

Epidemiologu thekson se testimet janë shumë 
të rëndësishme dhe se duhet të aplikohen për të 
mbrojtur qytetarët. “Qytetarit përderisa i thamë du-
het të tregojë kujdes, të qëndrojë mbyllur, duhet t’i 
japim edhe armën që të luftojë, pra testin”, theksoi 
ai. Gjithashtu thekson se Shqipëria është vendi më 

i ulët për testimet në Europë. “Në fillimet e veta të 
virusit le të themi që mungonin të dhënat. Duhet të 
kemi parasysh se marrja e një mase nuk do të thotë 
se ajo automatikisht funksionon. Nuk duhet vetëm 
të kesh masën, por duhet të kuptosh edhe sa është 
efekti”, shprehet Alimehmeti.

EPIDEMIOLOGU: TESTIMI I DOMOSDOSHËM

“Gjithmonë hetimi gjen më pak 
raste se antitrupat. Është momenti 
që antitrupat të futen masivisht, 
shëndeti është një e drejtë e njeriut 
dhe jo thjesht një diskutim masash. 
Ligjet janë bërë për tu modifikuar 
sipas nevojës. Duhet t’i fusim sepse 
secili nga ne ka të drejtën të dijë se 
si është sot. Shumë sëmundje infek-
tive testohen në privat, por deklaro-

hen. Këtu ne duhet të vendosim 
pacientin apo qytetarin në qendër 
të shërbimit shëndetësor. Qytetarit 
përderisa i thamë duhet të tregojë 
kujdes, të qëndrojë mbyllur, duhet 
t’i japim edhe armë që ky të luftojë, 
pra testin. Nëse zbuloj që jam pozi-
tiv, automatikisht mbroj rrethin tim 
shoqëror, familjar, koleg. Kjo është 
ndihmë”, u shpreh ai. 

ALIMEHMETI: HETIMI GJEN MË 
PAK RASTE SE ANTITRUPAT

Kështu që miqtë e mi, 
mos lini zhurmën t’ju 

çorientojë, por përqen-
drohuni te sinjali i 

vërtetë. Në nivel komu-
nitar, rastet e reja po 
shtohen, si në SHBA! 

Gjithashtu, edhe 
vdekjet në nivel komu-
nitar nuk kanë rritje, si 
në SHBA! Rritja është 

në nivel spitalor...
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Raporti i FMN, vendet në zhvillim rënie 
ekonomike për shkak të masave izoluese, 

ja rreziku nga një valë e dytë virusi

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraFMN: Një shpërthim tjetër pandemik do të rriste papunësinë në të gjithë Globin

Esmeralda HIDA

Pandemia do të lërë pasoja 
drastike në ekonominë e 
vendeve në zhvillim, ku bën 
pjesë edhe Shqipëria. Në 

raportin më të fundit të publikuar 
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar 
në lidhje me ecurinë ekonomike të 
vendeve të dëmtuar nga koronavirusi 
tregohet se deri në fund të 2020 do 
të pësojnë reduktim të ekonomisë 
me 4, 9%. Sakaq edhe rimëkëmbja e 
ekonomisë pritet të jetë më e ngadaltë 
për Shqipërinë pasi ishte e dobët edhe 
para se të shpërthente pandemia. Në 
këto kushte FMN parashikon një rri-
tje ekonomike në 5,4% nëse qeveritë 
aplikojnë politikat e duhura. “Rritja 
ekonomike për vendet me ekonomi 
në zhvillim është parashikuar në -4.9 
për qind në vitin 2020. COVID-19 
ka patur natyrisht efekt më negativ 
për aktivitetin në gjysmën e parë të 
vizitës 2020 sesa është paraqitur në 
fillim të pandemisë, dhe rimëkëmbja 
parashikohet të jetë më graduale sesa 
është prezantuar më parë. Më shumë 
se 90% e tregut do të përfshihet në 
krizë për shkak të ardhurave që po 
vijnë në reduktim për shkak të Cov-
id-19. Ndërsa në 2021 vlerësimi global 
është parashikuar në 5.4%”, thuhet në 
raport. Sipas këtij raporti, të ardhurat 
do të vazhdojnë të bien pasi një pjesë e 
madhe e qytetarëve në të gjithë vendet 
e prekura nga virusi kanë humbur 

përfundimisht punën, kjo gjë do të 
sjellë reduktim të të ardhurave deri në 
2,2% dhe zhvillim të tregut të punës 
me minus 0,3%. “Në mbarë vendet e 
prekura nga Covid-19 mbi 130 milionë 
njerëz kanë humbur plotësisht vendet 
e tre të punës, ndërsa 300 milionë të 
tjerëve u është shkurtuar orari i punës, 
çka reflekton tek ta edhe reduktim të 
të ardhurave dhe zhytje në krizës për 
të mbyllur nevojat bazë. Duke përjash-
tuar vendet që janë të prekura, por janë 
fuqi të rëndësishme tregtare, vendet 

e tjera si Shqipëria do të pësojnë re-
duktim të të ardhurave deri në 2,2% 
në 2020”, thuhet në raport.
Pasojat e një vale të dytë pandemie

Në raportin e fundit FMN ka bërë 
një analizë të situatës përmes dy ske-
narëve. Në njërin prej tyre paraqiten 
rreziqet që i kanosen Shqipërisë dhe 
vendeve me ekonomi në zhvillim nëse 
në 2021 do të kemi një shpërthim të dytë 
të pandemisë. Sipas këtij raporti kjo 
do të sillte dëme akoma më të mëdha, 
sidomos për Shqipërinë, e cila është 

papërgatitur në politikëbërjen për për-
ballimin e një tjetër krize. Madje arkës 
së shtetit do t’i reduktohen ndjeshëm 
të ardhurat dhe kjo do të sillte një rri-
tje të borxhit, do rriteshin shpenzimet, 
por do të tkurreshin paketat në forma 
të mëdha, çka do të bënte që shumë 
biznese të falimentojnë. “Nëse në fillim 
të 2021 do të kemi një tjetër valë virusi 
masat kufizuese do të jenë më të pakta, 
por detyrimet e qeverisë për financim 
do të jenë më të larta. Supozohet që 
qeveritë e vendeve në zhvillim të prak-

Leku mbiçmohet, monedha 
europiane në luhatje gjatë javës

Amnistia fiskale, Konfindustria: 
Pa konsultim mund të ketë pasoja

Zyrat e kursit të këmbim-
it valutor në vend tregojnë 
se javën që lamë pas 22-28 
qershor 2020, leku ka ruaj-
tur pozita të qëndrueshme 
në raport me monedhat e 
huaja. Sipas kursit zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë, 
monedha vendase është 
mbiçmuar në raport me të 
gjitha monedhat e tjera, 
sakaq euroja u këmbye me 
124, 23 lekë ditën e hënë dhe 
shënoi luhatje të lehta gjatë 
javës për të arritur sërish 
në kuotën e 124,23 lekëve 
në fundjavë. Nga ana tjetër 
dollari amerikan ka qëndru-

ar në linja të njëjta, nuk ka 
pësuar asnjë ulje në raport 
me lekun. Ndërsa monedha e 
gjelbër amerikane u këmbye 
në fillim javë me 110,83 lekë 
dhe u zhvlerësua lehtë në 
kuotën e 110,20 lekëve gjatë 
javës, luhatje të cilat vijo-
jnë që prej fillimit të muajt 
prill. Sakaq, Paundi britanik 
gjithashtu nga niveli 137,67 
lekë që këmbehej të hënën 
zbriti në kuotën e 137,32 le-
këve këtë fundjavë. Ndërsa 
franga zvicerane u këmbye 
dje me 116,83 lekë, kundrejt 
nivelit 116, 70 lekë që ishte 
në fillim javë.

 Përmes një deklarate 
të bërë publike për medi-
at kreu i Konfindustrisë 
Gjergj Buxhuku  i kërkon 
qeverisë që të sigurojë do-
mosdoshmërisht miratimin 
paraprak të partnerëve 
strategjikë ndërkombëtarë 
për nismat ligjore të debat-
uara së fundmi për “faljen 
fiskale” dhe prodhimit të 
“kanabisit mjekësor”. Si-
pas tij nëse këto nisma 
dështojnë do të dëmtojnë 
rëndë ekonominë. “Konfin-
dustria vlerëson, se nismat 
e mësipërme janë mjaft të 
ndërlikuara në shtete me in-

stitucione të dobëta si rasti 
i Shqipërisë. Përgatitjet dhe 
zbatimi në praktikë i nis-
mave ligjore edhe në kushtet 
e miratimit nga partnerët 
euroatlantikë, duhet të jenë 
mirë të menduara, sepse 
ndryshe rrezikohet goditje e 
konkurrencës së ndershme 
të bizneseve dhe do të lënë 
pasoja të rënda ekonomike 
si; ligjërim i shtimit të mëte-
jshëm të informalitetit ma-
siv prej pothuaj 40% të PPB 
të tashëm në ekonomi, fu-
qizim i grupeve kriminale, 
korrupsionit shtetëror, etj.”, 
shkruhet në deklaratë. 

MFE: Eurobondi do të përdoret 
për rimëkëmbje ekonomike

Pas hipotezave të shumta 
rreth Eurobondit të ri të marrë 
nga qeveria pak javë në parë 
ka reaguar dje zëvendësmin-
istrja e Financave, Adela 
Xhemali. Në një intervistë 
televizive ajo shprehet se 
rëndësia qëndron jo vetëm 
thjesht në plotësimin e nevojës 
për mbarëvajtjen e buxhetit të 
shtetit dhe operacioneve të tij, 
por për më tepër përbën një 
financim të drejtpërdrejtë për 
të gjithë ekonominë e vendit, 
mbarëvajtjen dhe perspek-
tivën e saj.“Në kushtet në të 
cilat ndodhet vendi si rrjed-
hojë e dy goditjeve me impakt 

negativ në ekonominë e ven-
dit, rëndësia e realizimit të 
emetimit merr edhe më tepër 
peshë, kjo duke konsideruar 
edhe termat e këtij financimi 
të cilat janë favorizuese për 
situatën në të cilën gjendeshin 
tregjet ndërkombëtare finan-
ciare në muajt e fundit. Shuma 
e siguruar, është në përputhje 
me atë çfarë ishte planifikuar 
fillimisht në buxhetin 2020, 
pra nevojën shtesë për fi-
nancim prej efekteve negative 
në ekonominë dhe financat 
publike të ardhura nga dy 
goditjet, veçanërisht nga ajo 
e pandemisë”, tha ajo

tikojnë politika shtesë për stabilizim të 
ekonomisë, ndaj niveli i shpenzimeve 
do të jetë dy herë më i lartë se sa niveli 
i të ardhurave. Pra kjo nuk do të jetë 
e mjaftueshme për bizneset të cilat 
do të hasin disnivel mes prodhimit 
dhe konsumit, kështu do të ketë tepër 
falimentime. Do të ketë ulje të produk-
tivitetit dhe papunësi në trend rritës”, 
theksohet në raport. 

Rritja e informalitetit
Sipas raportit rritja e informalitetit 

është një hallkë tepër shqetësuese. 
Pasi duke qenë se Shqipëria nuk ka 
hapësirë të mjaftueshme për bërjen 
politikave të rimëkëmbjes, qytetarët 
të cilët kanë punuar në të zezë kanë 
humbur punët dhe nuk kanë të marrin 
asnjë dëmshpërblim, ndërsa me hapjen 
e ekonomisë bizneset do kërkojnë që të 
operojnë me punonjës informalë, pasi 
kanë borxhe të larta. Prandaj FMN 
këshillon që qeveria të shtojë politikat 
mbështetëse sidomos kreditimet për 
pagat. “2 bilionë qytetarë në vendet e 
prekura që punonin në të zezë tashmë 
janë të papunë, por me hapjen e ekon-
omisë 80% e tyre do të pranojnë sërish 
miqësisht me punëdhënësin të jenë 
punonjës informal. Në këto kushte 
qeveritë duhet të lehtësojnë borxhin 
për bizneset, të subvencionojnë pagat, 
të shpërndajnë garanci të posaçme 
për firmat”, thuhet në raport. Ndërsa 
sqarohet se vetëm kështu mund të 
mbledhin të ardhurat dhe të reduktojnë 
informalitetin në ekonomi.

Pandemia dha efektet e saj negative në 
çdo sektor ekonomik, luhatje të të ardhurave 
dhe ecurisë pësoi gjithashtu dhe tregu i sig-
urimeve. Por nga të dhënat e fundit të publi-
kuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 
tregohet se në dy muajt e fundit ky zë po i 
kthehet gradualisht normalitetit. Konkretisht 
të dhënat e përpiluara nga AMF raportojnë se 
për muajin maj rënia e primeve të shkruara 
bruto me bazë vjetore u reduktua në më pak se 
7%, pra jo një diferencë ulëse në krahasim me 

të njëjtën periudhë të vitit që lamë pas. Madje 
sipas përllogaritjeve ky zë ka shënuar rritje me 
16%, rritje e ushqyer më tepër nga sigurimi i 
automjeteve. “Rihapja e ekonomisë bëri që një 
pjesë e mirë e klasave të sigurimit të rriteshin, 
duke filluar nga sigurimi i detyrueshëm i 
mjeteve që ngelet produkti dominues në treg. 
Për majin, primet në këtë kategori u rritën me 
16% krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë. Heqja e kufizimeve të lëvizjes së 
mjeteve dhe rifillimi i shërbimit në qendrat 

e kontrollit teknik ka bërë që shqiptarët të 
rifillojnë prerjen e siguracioneve për mjetet”, 
raporton AMF. Sakaq sqarohet se rritja e kon-
siderueshme e majit duket se përfshin efektin 
e mjeteve që duhej ta përtërinin siguracionin 
në dy muajt e mëparshëm, por që nuk e bënë 
këtë për shkak të mbylljes. Kjo ka bërë që 
pesha e sigurimeve TPL të rritet më tej, në mbi 
67% të totalit të primeve të shkruara bruto. 
Nga ana tjetër mësohet se nuk mbetet pas, me 
rritje të ndjeshme të regjistrimeve, pagesa e 

AMF: Tregu i sigurimeve i qëndrueshëm 
gjatë pandemisë, u rrit sigurimi i automjeteve

sigurimeve për shëndetin, ku primet u rritën me 
125% krahasuar me majin e vitit të kaluar. Ndër-
sa në përllogaritje të 5 muajve të parë të këtij 
viti rezulton se ky zë ka pësuar një reduktim 
me 10%, por që nuk shfaq asnjë efekt negativ. 
“Të dhënat progresive për pesë mujorin e parë 
të vitit tregojnë se tregu i sigurimeve ka rënë me 
rreth 10% krahasuar me një vit më parë. Po të 
kemi parasysh mbylljen masive që pësoi ekono-
mia për rreth tre muaj, mund të thuhet se goditja 
për tregun e sigurimeve nuk ka qenë shumë e 
rëndë”, shprehet AMF. Sakaq duke qenë se me 
urdhrin e ri të marrë nga qeveria që pas tërmetit 
të 26 nëntorit se çdo pallat i ndërtuar duhet të 
shkruajë kontratën 10 vjeçare të sigurimit, pritet 
që ky zë të pësojë rritje të vrullshme. 
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Thaçi shtyn konferencën për shtyp, 
ekspertët e SHBA akuza BE se po

 pengon dialogun Kosovë-Serbi

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraAkuzat ndaj Thaçit e Veselit vijojnë të sjellin reagime 

Sonila ELEZI

Presidenti i Kosovës Hashim 
Thaçi kishte paralajmëruar 
për të dielën një konferencë, e 
cila do të ishte një reagim mbi 

akuzën e ngritur ndaj tij nga Prokuroria 
Speciale. Dje zyra e shtypit e Presi-
dencës, bëri një njoftim për mediat ku 
bëri me dije se konferenca shtyhej 
për të hënën në orën 20:00. Kjo dalje e 
Presidentit është reagimi i tij i parë që 
nga bërja publike e akuzave ndaj tij më 
24 prill nga Dhomave të Specializuara 
të Kosovës, me seli në Hagë, Kreut të 
Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri 
Veselit dhe të tjerëve. Aktakuza ndaj tyre 
përmbante dhjetë pika dhe personat e 
përfshirë akuzoheshin për krime lufte, 
vrasje të paligjshme gjatë luftës, zhdukje 
e detyruar e personave, përndjekje dhe 
tortura. Akuza e detyroi Presidentin 
Thaçi që të ndërmerrte një masë të 
shpejtë duke anuluar udhëtimin e tij 
drejt Shteteve të Bashkuara, ku pritej të 
merrte pjesë në takimin me Presidentin 
serb Vuçiç në Washington, takim që do 
të sillte edhe rifillimin e dialogut mes dy 
vendeve. Pak pas njoftimit të anulimit të 
udhëtimit për në Shtetet e Bashkuara, 
Thaçi njoftoi mbërritjen e tij në Shqipëri. 
“Sapo kam zbritur në Aeroportin “Nëna 
Terezë” në Tiranë, ndërkaq, të dielën në 
mbrëmje do t’ju drejtohem me një fjalë 
nga zyra ime. Ju uroj një fundjavë të qetë 
dhe mbetem me shpresë të plotë se ditët 
më të mira për Kosovën dhe kombin 
shqiptar i kemi përpara”, shkruante 
Thaçi në Facebook. Ndërkohë që të 
dielën duket se Thaçi e ka kaluar në 
vendlindje pranë prindërve. Ndërkaq, 

OAK: Kreditë dhe tatimet duhet 
të shtyhen edhe për tre muaj

Greqi, pushime falas për 170 mjekë 
gjermanë si shpërblim

Nga Zyra për media e Oda 
e Afarizmit të Kosovës shprehen 
se të shqetësuar pas konfirmimit 
që Banka Qendrore e Kosovës ka 
bërë për mos shtyrjen e pagesave 
të kësteve të kredive edhe për 
tre muaj të tjerë. Ata kërkojnë 
nga BQ dhe Qeveria e Kosovës 
që të anulohet ky vendim dhe të 
shtyhen kreditë dhe tatimet edhe 
për 3 muaj si rezultat i gjendjes 
së rëndë në të cilën është biznesi 
dhe punëtorët. “ OAK konsideron 
që një vendim i tillë e sidomos 
në këtë periudhë pandemike, 
vështirëson operimin e mëtut-

jeshëm të bizneseve, meqenëse 
deri vonë disa kanë funksionuar 
me kapacitete të reduktuara e 
të tjerat kanë pasur të ndaluar 
ushtrimin e veprimtarisë, gjë që 
ka ndikuar direkt në zvogëlimin 
e gjenerimit të të hyrave dhe sta-
bilitetin financiar të operatorëve 
ekonomik. Gjithashtu edhe hapja 
e pjesshme që është duke ndod-
hur tani nuk është në nivelin e 
të hyrave para pandemisë duke 
punuar shumica me kapacitete 
të kufizuara e si rrjedhojë edhe 
me të hyra shumë larg planifiki-
meve”, deklaron OAK.

Shteti grek ka bërë një gjest 
të lavdërueshëm ndërkohë që do 
të presë 170 mjekë gjermanë dhe 
do t’u ofrojë atyre pushime falas 
në ishullin Kos si mirënjohje 
për punën që kanë bërë në luft-
imin e pandemisë në Gjermani. 
Njoftimi nga Ministria e Turizmit 
e Greqisë erdhi në kohën kur 
vendi ballkanik po përgatitet 
që t’i rihapë aeroportet rajon-
ale, shkruan “The Guardian”. 
Kjo ministri tha se 170 mjekët 
do të priten falas në shenjë 
mirënjohjeje për kontributin 
e tyre në luftën kundër koro-

navirusit në Gjermani. Pjesë e 
këtij udhëtimi do të jenë edhe 
zyrtarët e agjencisë gjermane 
TUI, të cilët do të takohen në 
ishullin Kos me ministrin Theo-
haris, thuhet më tej në njoftim. 
Fluturimi nga Gjermania do të 
realizohet vetëm dy ditë para 
se Greqia zyrtarisht t’i rihapë 
aeroportet rajonale. Ky veprim 
është planifikuar të bëhet më 
1 korrik. Greqia ka qenë mjaft 
e suksesshme në luftën kundër 
pandemisë, sepse deri më tani 
i ka regjistruar më pak se 200 
viktima të koronavirusit.

Prishtinë, 5 milionë euro për 
bizneset e prekura nga pandemia
Komuna e Prishtinës, ka 

marrë vendim për t’u dalë në 
ndihmë me mjete financiare 
prej rreth 5 milionë euro, bizne-
seve të vogla dhe të mesme, me 
rastin dëmtimeve për shkak të 
pandemisë së koronavirusit. 
Rreth 20 mijë biznese, do të kenë 
mundësi të përfitojnë nga kjo 
pako, duke përjashtuar ato të 
cilat kanë përfituar nga Pakoja 
Emergjente Fiskale. Nënkrye-
tari i Komunës së Prishtinës, 
Muhedin Nushi, thotë se kjo 
pako është aprovuar që nga 
muaji prill, mirëpo për arsye 

politike Ministria e Financave 
nuk ka arritur të përcjell deri 
në Kuvendin e Kosovës. Derisa, 
bëri të ditur se nga tani bizneset 
do të mund të aplikojnë për të 
përfituar nga kjo pako. “Kjo pako 
aktualisht ende nuk ka filluar, 
pakoja fillimisht është aprovuar 
në mbledhjen urgjente të kuven-
dit komunal në muajin Prill, por 
që për arsye politike nuk arriti 
Ministria e Financave ta përcjellë 
deri në kuvendin e Kosovës. Me 
ç’ rast është dashur të aprovohen, 
bartjet e mjeteve nga investimet 
kapitale”, tha ai. 

Vuçiç: Nëse Trump 
fiton, do të jetë më 
e lehtë për Serbinë

Merkel paralajmëron: Do 
të merremi dhe me Kinën 

Itali, lejohen më në fund 
ceremonitë martesore

Italia ka vendosur të lejojë cer-
emonitë martesore, dhe çiftet nuk 
do të jenë më të detyruar të mbajnë 
maska. Ndërkohë në muajin shta-
tor pritet të rifillojë edhe shkolla, 
por duke respektuar distancimin 
social dhe ruajtjen e higjienës në 
mënyrë rigoroze. Çiftet e reja në Ita-
li nuk janë të detyruara të përdorin 
maskat gjatë ceremonisë martesore 
dhe u lejohet puthja në altar. Që prej 
nisjes së pandemisë së koronavi-
rusit këto tradita martesore ishin 
ndalur me dekret të qeverisë.

Kosovë, Hoti: Ekziston mundësia e rikthimit të masave Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, thirrje për masa ekonomike 

i dërguari i posaçëm i për dialogun 
Kosovë-Serbi, Richard Grenell, njoftoi se 
takimi i paracaktuar mes përfaqësuesve 
të Kosovës dhe Serbisë për rifillimin e 
dialogut, do të ricaktohet në një moment 
të dytë duke mos shuar shpresat për 
marrëveshje mes dy shteteve.

Reagojnë amerikanët
Dy ekspertët e njohur të institutit 

“American Enterprise”, Dalibor Ro-
hac and Ivana Stradner, përmes një 
opinioni të përbashkët të publikuar në 
National Review kanë thënë se Shtetet 
e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian 
ndajnë të njëjtat objektiva themelore në 
Ballkanin Perëndimor, që ky rajon të jetë 
paqësor, demokratik dhe ekonomikisht 
i suksesshëm, i bazuar në sundimin e 
ligjit dhe jo një shesh lojërash për fuqitë 
revizioniste si Kina dhe Rusia. Ata kanë 
thënë se Bashkimi Evropian i ka vënë 

stërkëmbëshin samitit Kosovë-Serbi 
të udhëhequr nga SHBA-ja. “Shtetet 
e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian 
ndajnë të njëjtat objektiva themelore në 
Ballkanin Perëndimor: që rajoni të jetë 
paqësor, demokratik dhe ekonomikisht 
i suksesshëm, i bazuar në sundimin e 
ligjit dhe jo një shesh lojërash për fuqitë 
revizioniste si Kina dhe Rusia. Kush 
do t’i marrë lëvdatat për zhbllokimin 
e gjendjes aktuale gjatë periudhës së 
shkurtër kohore të dhënë nga zgjedhjet 
e fundit në Serbi, duhet të jetë shumë më 
pak e rëndësishme. Të shohësh BE-në të 
bëjë përtej të zakonshmes për të ruajtur 
gjendjen e tanishme nga frika e marrjes 
së lëvdatave nga dikush tjetër për përpa-
rimin e arritur eventual është zhgënjyese 
– dhe pozitivisht trumpiane”, thuhet në 
artikull. Sipas tyre, bllokimi i dialogut 
mes Kosovës dhe Serbisë i ka hapur 

rrugë Kinës e Rusisë. “Presidenti i Ser-
bisë, Aleksandar Vuçiç, e ka quajtur sol-
idaritetin evropian një “përrallë”, ndërsa 
vlerësoi ndihmën mjekësore kineze në 
ditët e para të krizës COVID-19. Rusia, 
ndërkohë, është futur fort në sektorin e 
energjisë në Serbi dhe ka shfrytëzuar 
me sukses temat e viktimizimit serb ose 
atij ortodoks për ndikim të keq dhe për 
ndërhyrjet e saj. Si ilustrim të interesit të 
Rusisë për të përjetësuar status quo-në 
jofunksionale, Ministri i Jashtëm rus 
Sergei Lavrov tha në Beograd këto ditë 
se çdo marrëveshje midis Kosovës dhe 
Serbisë duhej t’i nënshtrohej aprovimit 
nga Këshilli i Sigurimit i KB-së – duke 
rezervuar kështu një fuqi vetoje për 
Rusinë”, thuhet më tej. Sipas tyre, në 
fund të fundit, nuk është faji i adminis-
tratës Trump që pranimi i Serbisë në BE 
ka ngecur apo Kosovës nuk i hiqen vizat. 

Në një intervistë të dhënë për 
Kurir, Presidenti i Serbisë Alesan-
dar Vuçiç është shprehur se për 
shtetin serb do të ishte gjë e mirë 
nëse zgjedhjet e ardhshme presi-
denciale në Shtetet e Bashkuara 
nuk do të fitoheshin nga Donald 
Trump, por nuk ka shpjeguar 
arsyen se përse mendon kështu. 
“Nuk besoj në ndryshime të mëdha 
në politikën amerikane, por besoj 
në ndryshime të vogla, të cilat më 
pas kanë rëndësi të madhe për 
Serbinë”, ka deklaruar ai.

Kancelarja gjermane, Angela 
Merkel deklaroi se gjatë presi-
dencës gjermane të BE, që fillon 
në 1 korrik, ajo do të angazhohet 
për një politikë të njësuar të BE në 
drejtim të Kinës, dhe të drejtave 
të njeriut. Ngjitjen ekonomike të 
Kinës, Merkel e sheh si një sfidë 
për demokracitë liberale në botë. 
Provën për superioritetin e tij, 
sistemi liberal nuk ka mundur ta 
sjellë, është shprehur kancelarja në 
një intervistë me gazetën gjermane 
“Süddeutsche Zeitung”. 

Pa Maqedonisë së Veriut, është Kosova ajo që 
po tejkalon kapacitetet spitalore, për të mbështetur 
numrin e lartë të të infektuarve me Covid. Dje, Kryem-
inistri Avdullah Hoti, deklaroi përmes një postimi në 
Facebook se rritja e numrit të rasteve me koronavirus 
në Kosovë po rrezikon kapacitetet e Klinikës Infektive. 
Hoti tha se kjo situatë dhe mosrespektimi i masave 
mbrojtëse mund të çojë në kthimin e izolimit total. 
“Rastet me COVID-19 po rriten shumë. Me këtë ritëm, 
shpejt do të bllokohet Klinika Infektive dhe atëherë 
mjekët tanë do të përballen me vendime të vështira 
morale se kënd duhet ndihmuar më parë. Nëse vazh-
don ky ritëm, do të detyrohemi t’i kthejmë masat e 
izolimit total, të cilat do të kenë pasoja të rënda për 
ekonominë dhe familjet tona”, tha ai.

OEAK, i ka bërë thirrje politikës kosovare që të 
ndërmarrë hapa konkret për rimëkëmbjen ekono-
mike dhe ndalimin e luftës së brendshme politike. Në 
deklaratë theksohet se në situatën aktuale të sektorit 
privat dhe ekonomisë së vendit, është e nevojshme që 
temat e natyrës politike dhe mospajtimet të mos dom-
inojnë temat që lidhen me përkrahjen e sektorit privat 
dhe rikuperimin e ekonomisë pas pandemisë. “Në rre-
thana të tilla veprimi i shpejtë dhe konsensual nacional 
është imperativ, prandaj OEAK kërkon, ekzekutivit dhe 
legjislativit, por edhe partive politike që të shmangin 
luftën e brendshme politike dhe të ndjekin një agjendë 
dinamike të veprimeve që do të mundësonin ndërhyrjen 
e shpejtë të shtetit për ndërmarrjet dhe punonjësit e 
rrezikuar”, thuhej në deklaratë.

Zyra e shtypit e Presi-
dencës, bëri një njoft-
im për mediat ku bëri 
me dije se konferenca 
shtyhej për të hënën në 
orën 20:00. Kjo dalje e 
Presidentit është re-
agimi i tij i parë që nga 
bërja publike e akuzave 
ndaj tij më 24 prill nga 
Dhomave të Speciali-
zuara të Kosovës...
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Rusia financime për të vrarë 
trupat amerikane? Donald Trump i 
painformuar, Moska mohon akuzat

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraReagime të shumta p[as artikullit të New Yourk Times

Sonila Elezi

Pavarësisht dukjes herë herë 
paqësore dhe raporteve 
në dukje të mira, Shtetet 
e Bashkuara dhe Rusia 

kurrë nuk kanë pasur realisht një 
marrëdhënie të paqtë. Së fundmi, 
zbulimi amerikan ka arritur në 
konkluzionin se ushtria ruse është 
duke punuar në fshehtësi kundër 
trupave amerikane në Afganistan. 
Sipas gazetës New Yourk Times, 
zbulimi amerikan pretendon se 
ka zbuluar se ushtria ruse u ka 
ofruar shpërblime militantëve të 
lidhur me talebanët në Afganistan 
për të vrarë ushtarë amerikanë 
dhe forca të tjera të koalicionit. 
Pavarësisht se gazeta në postimin 
e 26 qershorit pretendonte se për 
një gjë të tillë është vënë në dijeni 
edhe presidenti amerikan Donald 
Trump, zëdhënësja e Shtëpisë së 
Bardhë, Kayleigh McEnany, mo-
hoi që Presidenti Donald Trump 
të ishte informuar, dhe e quajti 
njoftimin e New York Times të 
pasaktë. “As President Trump dhe 
as nënpresidenti Mike Pence nuk 
janë informuar nëse vërtetë ka 
raporte të tilla të agjencive amer-
ikane të zbulimit. Ky fakt nuk vë 
në pikëpyetje meritën e raporteve 
të zbulimit, por dëshmon pasak-
tësinë e artikullit të New York 
Times, që pretendon se presidenti 
ishte informuar mbi këtë çështje”, 
sqaroi ajo. Gazeta, duke cituar 
zyrtarë të paidentifikuar, të cilët 
kishin dijeni për raportin e shërbi-

BE lë jashtë draft listës 
së vendeve të sigurta SHBA-në

Trump: Monumentet amerikane 
mbrohen me ligj

Një listë paraprake e sig-
urisë për qytetarët e vendeve jo 
anëtare të Bashkimit Europian 
që do të udhëtojnë drejtë BE që 
nga 1 korriku, është miratuar 
tashmë nga shumica e shteteve 
pjesë e unionit. Shtetet e Bash-
kuara janë lënë jashtë kësaj liste 
ndërsa Australia dhe Kanada-
ja janë të përfshira. Kina ka 
mundësi që të përfshihet, nëse 
ua lejon hyrjen në territorin e 
vet qytetarëve të BE-së, ndërsa 
Britania e Madhe do të trajtohet 
në mënyrë të ndarë. Lejimi i 
hyrjes në vendet e Bashkimit 

Evropian është ofruar në bazë 
të shkallës së infeksionit, aftë-
sisë së vendeve për t’i përcjellur 
kontaktet e pacientëve dhe për 
të ofruar të dhëna të besueshme 
shëndetësore si dhe në bazë të 
parimit të reciprocitetit. Meg-
jithatë, vendet që ndodhen në 
këtë listë nuk janë të detyruara 
t’i plotësojnë të gjitha kriteret 
për të qenë pjesë e saj. Për më 
tepër, ashtu siç raporton edhe 
BBC, lista ka vetëm karak-
ter këshillues dhe nuk është 
obligative për t’u zbatuar nga 
vendet anëtare.

Presidenti Donald Trump 
nënshkroi një urdhër ekzekutiv 
për mbrojtjen e monumenteve, 
përkujtimoreve dhe statujave. 
“Pata privilegjin të nënshkruaja 
një Urdhër Ekzekutiv shumë të 
fortë për mbrojtjen e Monument-
eve Amerikane, Përkujtimoreve 
dhe Statujave dhe për të luftuar 
Dhunën Kriminale të kohëve të 
fundit. Dënime të gjata me burg 
për këto veprime të paligjshme 
kundër Vendit tonë Madhështor!”, 
shkroi ai në Tëitter. Trump kishte 
premtuar në fillim të javës se do 
të merrte masa pasi policia frenoi 

një përpjekje të protestuesve për 
të rrëzuar një statujë të ish-presi-
dentit Andreë Jackson në një park 
pranë Shtëpisë së Bardhë. Sipas 
urdhrit, Prokurori i Përgjithshëm 
duhet të ndjekë penalisht në 
maksimum çdo person apo grup 
që shkatërron ose vandalizon një 
monument, memorial ose statujë. 
Ligji federal autorizon një dënim 
deri në 10 vjet burg për “dëmtimin 
e qëllimshëm” të pasurive feder-
ale. Në urdhër bëhet thirrje për 
ndjekjen maksimale penale për 
këdo që nxit dhunë dhe aktivitete 
të paligjshme.

Uji i Nilit përplas Egjiptin, 
Etiopinë dhe Sudanin

Autoritetet në Etiopi kanë 
thënë se janë në rrugë të mirë 
për fillimin e mbushjes me ujë 
të një dige të madhe në Nilin e 
Kaltër brenda disa javësh, por 
janë zotuar se do të përpiqen 
për ta zgjidhur mosmarrëve-
shjen me Egjiptin dhe Suda-
nin, që e kanë kundërshtuar 
këtë projekt. Diga e Madhe 
Etiopiase e Rilindjes, që pritet 
të jetë projekti më i madh 
hidroenergjetik në Afrikë, 
ka qenë burim tensionesh që 
prej kohës kur Etiopia e kishte 
zbuluar planin për ndërtimin 

e saj para gati dhjetë vjetësh. 
Në deklaratën e kryeminis-
trit të Etiopisë, Abiy Ahmed, 
nënvlerësohen pretendimet e 
bëra nga Egjipti dhe Sudani 
pasi liderët e këtyre vendeve 
thanë se Etiopia është pajtuar 
që ta shtyjë mbushjen e rezer-
vuarit të digës me ujë deri në 
arritjen e një marrëveshjeje 
mes tri shteteve. Etiopia thotë 
se ky projekt është jetik për 
zhvillimin e saj, ndërsa Egjipiti 
dhe Sudani janë të shqetësuar 
për qasjen në ujin e Nilit pas 
funksionalizimit të kësaj dige. 

Gjermania 
u thotë stop 

punëtorëve emigrantë

Gudni Johannesson 
rizgjidhet president 

i Islandës

Incident vdekjeprurës 
gjatë protestave 

në Kentaki 
Autoritetet po hetojnë një in-

cident me armë zjarri në Luivill të 
KentakIt, që la të vrarë një person. 
Ngjarja ndodhi në një park të qytetit 
ku demonstruesit ishin mbledhur 
për të protestuar vdekjen e afri-
kano-amerikanes, Breonna Taylor. 
Pati njoftime për të shtëna në Parkun 
Sheshi i Xhefersonit të shtunën në 
orën 21, sipas një deklarate të policisë 
së Luivillit, pasuar nga thirrje për 
ndihmë të parë për një mashkull që 
vdiq në skenën e ngjarjes. 

SHBA, demokratët dhe republikanët përplasje mbi ekonominë Macron vizitë në Rusi për të vazhduar dialogun me Putinin

meve të zbulimit, njofton se presi-
denti ishte informuar dhe Këshilli 
për Sigurinë Kombëtare e kishte 
diskutuar këtë temë në fund të 
marsit. Zyrtarët kishin diskutuar 
përgjigje të ndryshme, përfshirë 
një notë proteste diplomatike dre-
jtuar Rusisë, por Shtëpia e Bardhë 
nuk ka autorizuar asnjë hap, thu-
het në artikull. Sipas artikullit të 
publikuar nga gazeta, një njësi e 
inteligjencës ushtarake ruse, që 
ka lidhje me tentativa vrasjesh 
në Evropë, ka ofruar shpërblime 
për sulme të tilla gjatë vitit të 
kaluar. Militantë, ose elementë 
kriminalë të armatosur, të lidhur 
ngushtë me ta, besohet se kanë 
marrë një pjesë të parave të dhëna 
si shpërblim.

Ministria e jashtme 
ruse mohon akuzat

Pas publikimit të artikullit, ka 
reaguar Ministria e Jashtme e Ru-
sisë, e cila e ka cilësuar New Yourk 
Times “një kazan informacioni”, 
ndërsa lajmin e ka konsideruar si 
një shfaqje e qartë e aftësisë së ulët 
intelektuale të propagandistëve në 
shërbimin amerikan të inteligjencës 
të cilët, sipas ministrisë në vend që 
të shpikin diçka më të besueshme, 
kanë dalë me këtë budallallëk. New 
York Times shkruan në artikullin 
e saj se raportet e zbulimit bazo-
heshin pjesërisht në intervista me 
operativë të Talebanëve të kapur 
nga ushtarë amerikanë. Artikulli 
njofton se ekstremistë që kishin 
lidhje me Talebanët ose “elementë 

kriminalë që kishin kontakte të 
ngushta me ta” kishin marrë shuma 
parash. Por New York Times njofton 
se nuk është e qartë nëse asnjë apo 
ndoshta 20 ushtarë amerikanë janë 
vrarë vjet në Afganistan në sulme 
që lidhen me këto pagesa. Ndër-
kohë që këto akuza ngrihen në me-
dian amerikane, SHBA po përpiqen 
të çojnë përpara një proces paqeje 
në Afganistan, pasi u nënshkrua 
një marrëdhënie mes Uashingtonit 
dhe Talebanëve në bazë të së cilës 
trupat amerikane do të largohen 
nga Afganistani vitin e ardhshëm.

Reagimet amerikane
Janë dy anëtarët e Kongresit 

amerikan që kanë kërkuar përgjig-
je në lidhje me ngjarjen. Senatori 
Lindsey Graham shkroi në Twitter 
se është shumë e rëndësishme që 
Kongresi të zbulojë të vërtetën. 
Senatori Bob Menendez tha se 
Kongresi duhet të veprojë “nëse 
Presidenti Trump nuk pranon të 
konsiderojë Putinin përgjegjës për 
financimin e terrorizmit kundër 
trupave amerikane në Afgani-
stan”. Nuk ka ngelur pa reaguar 
edhe ish nënpresidenti Joe Biden 
i cili akuzoi presidentin se nuk 
kishte vepruar. Biden tha se këto 
njoftime shokuese, nëse janë të 
vërteta, tregojnë se zoti “Trump 
e ka ditur prej muajsh” dhe “nuk 
ka bërë asgjë prej muajsh” madje 
ka bërë “më keq se asgjë”.Biden, 
pritet të marrë emërimin e Partisë 
Demokrate si kandidat në zgjedhjet 
presidenciale.

Gjermania do t’i vendosë 
kufizime fuqisë punëtore nga 
Ballkani, pasi numri i të pa punëve 
në këtë vend ka shënuar rritje si 
pasojë e pandemisë COVID-19. 
Zëdhënësi i koalicionit CDU/
CSU për Politika të Brendshme 
në Bundestag, Mathias Middel-
berg, ka deklaruar për gazetën 
gjermane “Ëelt am Sonntag”, se ky 
shtet ka shënuar rënie të madhe 
ekonomike dhe se tani janë 600 
mijë të papunë më shumë sesa 
para një viti.

Presidenti i Islandës Gudni 
Johannesson është rizgjedhur me 
92% të votave. Ish-profesori i his-
torisë fitoi mandatin e tij të dytë 
katërvjeçar, në zgjedhjet e dyta të 
mbajtura nga një vend evropian pas 
heqjes së bllokimeve të koronavi-
rusit. Që nga dështimi spektakolar 
i bankave në vitin 2008, ishulli 
vullkanik i Atlantikut të Veriut me 
365.000 banorë ka gjetur stabilitet 
ekonomik dhe politik, i cili ishte në 
favor të 52-vjeçarit të pavarur. 

Nga një sondazh i ri del se demokratët dhe 
republikanët në SHBA kanë pikëpamje shumë 
të ndryshme për çështjen nëse ekonomia është 
përmirësuar pas mbylljeve në masë të bizneseve 
gjatë muajve të pranverës. Vlerësimet e ndryshme 
vijnë ndërkohë që rastet me koronavirus po rrit-
en përsëri në disa shtete. VOA raporton se sipas 
një sondazhi të ri të kryer nga Associated Press 
dhe Qendra NORC e Çështjeve Publike, 85% e 
demokratëve e quajnë gjendjen ekonomike të vendit 
të dobët, ndërsa 65% e republikanëve e cilësojnë të 
mirë. Ndërsa bizneset po fillojnë të rihapen, ekono-
misti konservator Peter Morici, ish-ekspert kryesor 
i Komisionit amerikan të Tregtisë Ndërkombëtare, 
beson se vendi është në rrugën e duhur.

Presidenti Francez Macron, ka bërë me dije se plani-
fikon të vizitojë Rusinë së shpejti për të vazhduar bisedi-
met me presidentin Putin rreth sigurisë dhe ndryshimeve 
klimatike. Macron ka inkurajuar Evropën dhe NATO-n 
të rishikojnë partneritetin strategjik me Moskën. Të dy 
presidentët kishin biseduar përmes një video-konference 
një ditë më parë. "Dialogu i ndërtimit të besimit i iniciuar 
së bashku me presidentin Putin, vazhdon”, tha Macron 
në Twitter. Marrëdhëniet mes Moskës dhe Perëndimit 
janë shumë të dobëta që nga aneksimi i Krimesë nga 
Rusia dhe roli i saj në konfliktin me Sirinë e ndërhyrja 
në zgjedhjet e SHBA. Macron ka shprehur edhe nevojën 
e fundit të konfliktit në Ukrainë ku luftimet mes forcave 
qeveritare ukrainase dhe separatistëve pro-rusë lanë të 
vdekur 13,200 persona që nga 2014.
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“Uniformat blu i druhen ndonjë 
konflikti që mund të lindë me famil-

jarët e saj pas arrestimit. Mundësia 
për të qenë bashkëpunëtore e drejtësisë, 
të resë i është ofruar me qëllim për të 
treguar emrat e personave të tjerë të 
përfshirë në ekzekutimin e Billës, të cilët 
nuk janë identifikuar nga policia...

Trafikonin emigrantë nga Lindja e Mesme, 
arrestohen 5 persona, 1 në kërkim

Pesë persona janë arrestuar nga autoritetet 
policore të Korçës, pasi tentuan të kalonin em-
igrantë të paligjshëm në kufi. Burimet zyrtare 
bëjnë me dije se gjatë operacionit policor të koduar 
“Perimetri”, të zhvilluar nga DVP Korçë dhe Policia 
Kufitare, u vunë në pranga 5 persona, 1 u shpall në 
kërkim dhe 1 tjetër u procedua në gjendje të lirë. 
Gjatë operacionit u bllokuan 17 shtetas nga vendet 
e treta, të cilët kishin hyrë ilegalisht nëpërmjet ku-
firit jeshil me shtetin grek dhe po transportoheshin 
kundrejt fitimit në drejtim të kufirit me Malin e 
Zi, me qëllim destinacionin final një nga vendet 
e BE-së. Rasti i parë është evidentuar dhe goditur 
në Devoll, ku shërbimet e policisë vunë në pranga 

shtetasit E. K., 40 vjeç, banues në Tiranë dhe R. Ç., 37 
vjeç, banues në fshatin Përparimaj, Devoll, si edhe 
u shpall në kërkim I. T., 28 vjeç, banues në fshatin 
Vishoticë, Devoll. Nga hetimet e kryera rezulton 
se tre shtetasit e mësipërm në bashkëpunim mes 
tyre, i kishin premtuar kalimin e kufirit në mënyrë 
të paligjshme nga Shqipëria në drejtim të Greqisë 
kundrejt shpërblimit prej 300 euro, një 32-vjeçari, 
i cili u kap nga shërbimet e Policisë Kufitare dhe u 
procedua penalisht në gjendje të lirë. Rasti i dytë 
është evidentuar dhe goditur në aksin rrugor Po-
gradec-Tiranë, ku shërbimet e Policisë kapën dhe 
vunë në pranga shtetasin E. T., 33 vjeç, banues në 
Pogradec, pasi tek vendi i quajtur "Enkelana" në Po-

gradec, ky shtetas, u kap nga shërbimet e Stacionit 
të Policisë Kufitare Tushemisht, duke transportuar 
me mjetin tip fugon 13 shtetas të huaj, emigrantë 
të paligjshëm. Ndërsa gjatë orëve të natës në 
Maliq, janë kapur dhe arrestuar në flagrancë për 
veprat penale "Ndihma për kalim të paligjshëm të 
kufijve" dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit 
të policisë së rendit publik” shtetasit E. L., 30 vjeç, 
banues në Rrëshen dhe K. K., 20 vjeç, banues në 
Fushë-Krujë, pasi janë kapur në flagrancë nga 
shërbimet e policisë duke transportuar me au-
tomjet katër shtetas palestinezë, kundrejt fitimit. 
Këta shtetas në momentin e ndërhyrjes së policisë, 
kanë kundërshtuar punonjësit e policisë dhe kanë 

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraAdjola Lakra del sot përpara gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë

Ndërtoi në zonën muzeale 
të Berati, arrestohet 39-vjeçari

Një 39-vjeçar nga Berati është arrestuar pasi u kap duke 
ndërtuar në zonën muzeale të qytetit. Shtetasi me inicialet B. K., 
ishte duke ndërtuar në zonën e kalasë. Thuhet se ai po kryente 
ndërtim të paligjshëm në banesën e vet, në zonën muzeale të 
kalasë. Ndërkaq, u proceduan në gjendje të lirë shtetasit me ini-
cialet D. K., 61 vjeçe, për veprën penale “Ndërtim i Paligjshëm”, 
dhe shtetasi me inicialet E. Z., 34 vjeç, me detyre inxhinier 
i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, për veprën 
penale “Shpërdorim detyre”. “Nga ana e specialistëve për he-
timin e krimit në Komisariatin e Policisë Berat u bë arrestimi 
i shtetasit me B. K., 39 banues në lagjen Kala, pasi nga ana e 
forcave të policisë u konstatua se ky shtetas po kryente ndërtim 
të pa ligjshëm në banesën e vet, në zonën muzeale të kalasë”, 
sqaroi zyrtarisht policia. Materialet i kaluan Prokurorisë Pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë për veprime të mëtejshme.

U kapën duke drejtuar mjetin në 
gjendje të dehur, pranga 4 personave

Katër persona janë vënë në prangat e Policisë Rrugore, pasi 
akuzohen për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Nga kontrolli 
i fundjavës, uniformat blu të kryeqytetit kanë vënë dhjetëra gjo-
ba, për shkelje të ndryshme, si dhe kanë bërë të mundur vënien 
në pranga të 4 personave. Burime zyrtare thanë se në pranga 
përfundoi shtetasi me inicialet K. S., pasi në rrugën "Rexhep 
Targa" në Tiranë, u kap duke drejtuar mjetin pa lejen përkatëse. 
Ndërsa në kohë dhe vende të ndryshme policia kapi dhe vuri në 
pranga shtetasit me inicialet G. C., G. K., dhe K. G.. Arrestimi i 
tyre u bë i mundur nga shërbimet e Policisë duke drejtuar mjetet 
në gjendje të dehur. Ndërkohë, nga specialistët për Hetimin e 
Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.1, u bë arrestimi në flagrancë 
i shtetasit me inicialet A. M., 61 vjeç, pasi në banesë, ka ushtruar 
dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij. 

Akuzohen për vepra të ndryshme, 
Policia e Durrësit arreston 7 persona

Policia e Durrësit në 24 orët e fundit arrestoi 4 persona të 
akuzuar për vepra të ndryshme penale. I pari që u vu në prangat 
e policisë ishte 43-vjeçari me inicialet D. Gj.. Arrestimi i tij u bë 
i mundur pasi ndaj tij ishte caktuar masa e sigurisë “Arrest me 
burg”, për mashtrim. Gjithashtu në pranga ka përfunduar edhe 
35-vjeçari me inicialet E. M., pasi përndiqte ish të fejuarën e tij. 
Personat e tjerë të arrestuar janë shtetasit me inicialet, I. M., 28 
vjeç, banues në Durrës. Gjykata i ka caktuar atij masën e sig-
urisë "Arrest në burg", për veprën penale “Plagosja e lehtë me 
dashje”; H. M., 62 vjeç, banues në fshatin Nuaj, Krujë, për “Kul-
tivim i bimëve narkotike”. Ndërkohë policia e qytetit bregdetar 
bën me dije se është vënë në pranga një 48-vjeçar nga Kruja, i 
identifikuar me inicialet I. M.. Ai ka ushtruar dhunë fizike dhe 
psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Materialet ndaj tyre i 
kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.

Elvis MYRTA

Adjola Lekës, e cila 
dyshohet se nxori në 
pritë Hekuran Billën, 
me të cilin kishte dhe 

lidhje intime, i është ofruar sta-
tusi i bashkëpunëtores së dre-
jtësisë. 26-vjeçares i është ofruar 
statusi i bashkëpunëtores për të 
treguar personat e tjerë që kanë 
marrë pjesë në ekzekutimin e 
40-vjeçarit tek “Komuna e Paris-
it”, tre javë më parë. Nuk dihet 
nëse e reja ka pranuar marrëve-
shjen që i është ofruar nga het-
uesit, por nëse ajo do e pranojë 
deklarimet e saj do hedhin dritë 
edhe mbi personat e tjerë të 
përfshirë në ngjarjen e rëndë. 
Gjithashtu mësohet se policia ka 
marrë në mbrojtje edhe familjen 
e 26-vjeçares, e cila aktualisht 
ndodhet në Berat. Uniformat 
blu i druhen ndonjë konflikti 
që mund të lindë me familjarët 
e saj pas arrestimit. Mundësia 
për të qenë bashkëpunëtore e 
drejtësisë, të resë i është ofruar 
me qëllim për të treguar emrat 
e personave të tjerë të përfshirë 
në ekzekutimin e Billës, të cilët 
nuk janë identifikuar nga policia. 
Por, e pyetur nga hetuesit, vajza 
ka mohuar të ketë dijeni për 
planin e vrasjes, por ka thënë se 
për shkak të miqësisë që kishte 
me 22-vjeçarin Sebastiano Mali, 
ka pranuar që kundrejt parave të 
tregojë lëvizjet e Hekuran Billës, 
por pa e ditur qëllimin. Ajo ka 
treguar se me Billën është njohur 
nëpërmjet Instagramit, të cilin 
ai e hapi vetëm dy ditë pasi doli 
nga burgu me emrin “Daja OTR”. 
Pasi u bënë miq në këtë rrjetet 
sociale dhe shkëmbyen disa me-
sazhe, u takuan. Vajza ka treguar 
se me Hekuranin nuk kishte 
një lidhje të vazhdueshme, por 
frekuentoheshin herë pas here, 
kur Hekurani vinte në kryeqytet. 
Edhe mbrëmjen e 11 qershorit 
e kishin lënë për t’u takuar në 
zonën e Komunës së Parisit. Për 
të vërtetuar përfshirjen e Adjola 
Lakrës në këtë ngjarje hetuesit 

janë ndihmuar nga dëshmitë 
e mikeshave të 26-vjeçares, të 
cilat faktojnë njohjen e saj me 
Billën dhe nga dëshmia e një 
punonjësi të një biznesi që jep 
makina me qira, i cili ka thënë 
se ka parë 26-vjeçaren sëbashku 
me Sebastian Malin disa ditë pas 
krimit. Për këtë, hetuesit sekues-
truan kamerat e sigurisë dhe pas 
këqyrjes rezultoi se bëhej fjalë 
për 26-vjeçaren Lakra. Nga ana 
tjetër hetuesit kanë dyshime se, e 
reja prej një viti ka qenë e dashu-
ra e Billës, ndërsa ditën e ngjarjes 
ka komunikuar në telefon me 
viktimën dhe ka lënë takim në 
vendin ku ndodhi edhe vrasja, 
duke shtuar dyshimet se ajo është 
përdorur për ta nxjerrë në pritë 

40-vjeçarin. Vajza ka treguar për 
policinë se nuk ka pasur asnjë 
dijeni për planin e vrasjes dhe 
kur mësoi se Hekuran Billa ishte 
vrarë kishte mbyllur çdo rrjet so-
cial dhe kishte ndërruar numrin e 
telefonit. Pas arrestimit të mikut të 
saj, Sebastiano Mali, ajo ishte zh-
vendosur nga Tirana në Berat, ku 
jetonte në banesën e një shoqeje, 
aty ku edhe u arrestua.

Hetimet
Sipas dosjes hetimore nga 

verifikimet e kryera, rezulton 
se Marku ka kaluar drejt Malit 
të Zi nëpërmjet pikës kufitare 
të Muriqanit, më 19 janar, teksa 
dyshimet e prokurorisë janë 
përqendruar se ai ka hyrë në 
tokën shqiptare, nëpërmjet kufir-

it të gjelbër. Sakaq nga kamerat e 
sigurisë të bizneseve pranë ven-
dit ku ndodhi vrasja, Marku është 
parë të zbresë nga një makinë tip 
“Smart”, të cilën e kishte marrë 
me qira, për të hipur në një tjetër 
tip “Benz”, e njëjta e cila u përdor 
nga autorët e atentatit dhe që 
rezulton e vjedhur. Hetimet kanë 
zbuluar se makina tip “Benz” ka 
ndjekur viktimën që nga zona e 
Kombinatit, për ta ekzekutuar 
më tej në zonën e “Komunës së 
Parisit”. Marku qëndronte në 
mënyrë të parregullt në Malin e 
Zi dhe falë shkëmbimit të infor-
macioneve mes Policisë së Shtetit 
dhe policisë malazeze, u bë i 
mundur lokalizimi dhe kapja e tij 
në shtetin fqinj, për t’iu dorëzuar 
autoriteteve shqiptare në Pikën 
Kufitare të Hanit të Hotit. Kra-
has Viktor Markut, policia ka 
arrestuar si bashkëpunëtor në 
krim, 22-vjeçarin Sebastian Mali. 
Ndalimi i Malit sipas policisë u bë 
pasi, në datën 11 qershor, rreth 
orës 21:50, në rrugën “Prokop 
Mima” Tiranë, ka bashkëpunuar 
në vrasjen me armë zjarri të 
shtetasit Hekuran Billa. Mali 
është nipi i shtetasit Prel Marku, 
i cili është vrarë në vitin 2006, 
në Angli, nga viktima Hekuran 
Billa, për të cilën ai ishte dënuar 
dhe kishte arritur që të lirohej.

Vrasja e Hekuran Billës, 26-vjeçares 
i ofrohet statusi i bashkëpunëtores, 
policia i merr në mbrojtje familjen

tentuar të largohen, por janë vënë pranga. Po gjatë 
javës së fundit, është goditur edhe një tjetër rast, 
ku në Pogradec është vënë në pranga shtetasi I. B., 
35 vjeç, banues në Tiranë, i cili u kap duke trans-
portuar 11 shtetas nga vendet e treta. Materialet 
i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
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“
Sipas informacioneve, telefonata 
e fundit që kishte bërë i riu ishte 
me një person që jepte banesa me 

qira. Ndërhyrja për arrestimin e Xhepajt, i 
cili sipas policisë konsiderohet si person 
me rrezikshmëri të lartë shoqërore u bë në 
momentin që ai hipi në makinë...

Operacion antikanabis në Mallakastër, gjendet hashash 
në një zonë të pyllëzuar, arrestohen dy persona

Dy persona janë arrestuar pasi dy-
shohet se kanë mbjellë kanabis sativa. 
Autoritetet policore të Mallakastrës kanë 
vënë në pranga 50-vjeçarin me inicialet 
A. Z., banues në Vlorë. Nga tërësia e vep-
rimeve hetimore e proceduriale, rezulton 
se shtetasi A. Z është autor i kultivimit 
të disa bimëve narkotike në një zonë të 
pyllëzuar të fshatit Kutë, thonë burimet 
zyrtare. “Gjatë kontrollit të territorit evi-
dentohen dhe goditen dy raste të kultivimit 
të bimëve narkotike. Në pranga 2 autorët 
e dyshuar të kësaj veprimtarie krimina-
le. Në vijim të punës për parandalimin, 

evidentimin dhe goditjen e kultivimit të 
bimëve narkotike, bazuar në informa-
cione të marra në rrugë policore dhe or-
ganizimit të shërbimeve për kontrollin e 
territorit, nga shërbimet e Komisariatit 
të Policisë Mallakastër u finalizua me 
sukses operacioni policor i koduar “Kuta”. 
Si rezultat i këtij operacioni, Specialistët 
për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e 
Policisë Mallakastër, arrestuan shtetasin 
me inicialet Z., 50 vjeç, banues në Vlorë”, 
sqaroi polica. Ndërkohë, i ndaluari i dytë 
është 25-vjeçari me inicialet J. Sh., 25 vjeç, 
banues në Klos të Mallakastrës. I riu u vu 

në prangat e policisë pasi sipas policisë 
ai është autor i kultivimit të disa bimëve 
narkotike në zona të pyllëzuara. Nga tërë-
sia e veprimeve hetimore e procedurale, 
rezulton se shtetasi me inicialet A. Z është 
autor i kultivimit të disa bimëve narkotike 
në një zonë të pyllëzuar të fshatit Kutë, 
dhe shtetasi J. Sh është autori i dyshuar 
i kultivimit të disa bimëve narkotike në 
fshatin Poçem, në afërsi të pronës së tij. 
Materialet në ngarkim të dy të arrestuarve 
do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës 
së Shkallës së Parë Fier për veprën penale 
“Kultivimi i bimëve narkotike”.

Kume dhe Vishaj: Nano u detyrua të qeveriste 6 muaj pa ministraPolicia: Ilir Xhepaj person me rrezikshmëri të lartë shoqërore

Digjen dy makina në Elbasan, njëra 
në pronësi të drejtorit të ISHSH-së
Dy makina janë djegur gjatë natën të së shtunës në të 

gdhirë të së dielës në qytetin e Elbasanit, ku njëra prej tyre 
rezultoi të ishte e drejtorit të ISHSH-së, B. M. Burime zyrtare 
nga uniformat blu të qytetit të Elbasanit thanë se rreth orës 
03:00, në lagjen “Beqir Dardha”, automjeti me targë AA 300 
UT, tip “Audi” u përfshi nga flakët. Shërbimet zjarrfikëse bënë 
të mundur shuarjen e zjarrit. Automjeti i djegur mësohet se 
është në pronësi të B.M, i cili aktualisht mban postin e Dre-
jtorit të ISHSH për Elbasanin. Edhe pse nuk dihen shkaqet 
e ngjarjes, ka dyshime se kemi të bëjmë me zjarrvënie të qël-
limtë. Ndërkohë po në Elbasan, në lagjen “Haxhias”, rreth orës 
03:30 është djegur automjeti tip “Peugeot”, me targë AA 197 
HY, në pronësi të shtetasit Tomorr Panxhi. Policia ka ngritur 
grup hetimor për këto ngjarje dhe po punon për identifikimin 
dhe kapjen e autorëve të këtyre ngjarjeje.

Shpërndanin kokainë në Itali, 
arrestohen dy shqiptarë

Karabinierët e Cattolica, në Itali kanë vënë në pranga dy 
shqiptarë me vendbanim në Rimini, nën akuzën e kryerjes së 
veprës penale trafikimi i drogës. Pas një sërë hetimesh policia 
arrestoi një 20-vjeçar dhe një 31-vjeçar, persona të njohur për 
policinë, falë përfshirjes së tyre në aktivitetet e drogës. Ata u pran-
gosën ndërsa po shisnin nga një dozë kokainë, raportojnë mediat 
vendase. Në kontrollin që autoritetet ushtruan në shtëpinë e tyre 
u gjetën dhe sekuestruan 57 doza kokainë, që ishin të paketuara 
dhe të gatshme për t’u shitur gjatë fundjavës. Karabinierët kanë 
konstatuar se të dy tregtarët e drogës tashmë kishin filluar shitjen 
e drogës, menjëherë pas daljes nga karantina dhe kishin arritur 
të mblidhnin 4,900 euro brenda disa ditësh. Ndërkohë, në lidhje 
me rastin hetimet janë në vijim për kapjen e personave të tjerë që 
dyshohet se mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.

Gjendet i pajetë në lumin Shkumbin 
një 50-vjeçar, nuk ka shenja dhune
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Elbasan, ku një burrë 

rreth 50 vjeç është gjetur i vdekur në breg të lumit Shkumbin 
në fshatin Shushicë të Elbasanit. Sipas policisë, nga këqyrja 
paraprake e kufomës nuk janë konstatuar shenja dhune. Grupi 
hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punohet për zbardhjen 
e rrethanave të ngjarjes. Dyshohet se burri mund të jetë mbytur, 
ndërkohë që identitetet i tij nuk është zbuluar ende. Për ngjarjen 
e rëndë reagoi zyrtarisht edhe policia, e cila tha se viktima është 
e moshës rreth 50 vjeç. “Në fshatin Shushicë, Elbasan, në breg të 
lumit Shkumbin, është gjetur pa shenja jete një shtetas i seksit 
mashkull rreth 50 vjeç. Nga këqyrja paraprake e kufomës nuk 
janë konstatuar shenja dhune. Grupi hetimor ndodhet në vend-
ngjarje dhe po punohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes 
dhe identifikimin e kufomës”, sqaroi zyrtarisht policia.

Elvis MYRTA

Shkon në 2 numri i të 
arrestuarve për vrasjen 
e 2-fishtë mbrëmjen e 
30 majit në një hotel në 

Laç ku u ekzekutuan Bujar Lika 
dhe Paulin Gjergji. Pas Eduart 
Lamajt që u prangos në një 
klinikë private në Tiranë, policia 
ka arrestuar edhe 33-vjeçarin 
Ilir Xhepaj, i cili fshihej në një 
banesë në Tiranë. Xhepaj kon-
siderohet si bashkëpunëtor i 
Lamajt, autorit kryesor të vras-
jes. Burime nga grupi hetimor 
bëjnë me dije se pas zbulimit 
të vendndodhjes ai mbahej 
në vëzhgim nga forcat opera-
cionale. Sipas informacioneve, 
telefonata e fundit që kishte 
bërë i riu ishte me një person 
që jepte banesa me qira. Ndë-
rhyrja për arrestimin e Xhepajt, 
i cili sipas policisë konsiderohet 
si person me rrezikshmëri të 
lartë shoqërore u bë në mo-
mentin që ai hipi në makinë, 
ku edhe do të largohej për të 
takuar qiradhënësin. Në këtë 
moment efektivët e Komisariatit 
të Kurbinit, në bashkëpunim me 
forcat operacionale të Drejtorisë 
së Përgjithshme të Policisë së 
Shtetit, kanë ndërhyrë duke e 
prangosur. Në momentin e arres-
timit Xhepaj nuk ka bërë rezist-
encë. Pas arrestimit policia tha 
zyrtarisht se 33-vjeçari u arrestua 
në sajë të operacionit të koduar 
“Ndjekja”. “Mbi bazën e infor-
macioneve të siguruara gjatë 
hetimeve të kryera për zbardhjen 
e ngjarjeve kriminale të ndodhu-
ra gjatë muajit maj 2020, Policia e 
Kurbinit ka arritur të lokalizojnë 
vendndodhjen e 33-vjeçarit të 
shpallur në kërkim, ku pas disa 
ditë ndjekjeje në bashkëpunim 
me DVP Tiranë, është finalizuar 
operacioni policor “Ndjekja”, 
duke bërë të mundur kapjen dhe 
ndalimin e shtetasit I. Xh. (L.), 
33 vjeç, banues në Laç, Kurbin, 
i dyshuar si autor i dytë i vrasjes 
së dyfishtë të ndodhur më 30 maj 
2020 në Fushë Gjormë Kurbin”, 

thuhet në njoftimin e policisë. Ai 
akuzohet për 3 vepra penale, si 
“Vrasje me dashje, e kryer në 
bashkëpunim”, “Vrasje e mbetur 
në tentativë”, si dhe “Armëmbajt-
je pa leje”. Ilir Xhepaj, dyshohet 
se ka qenë pjesë e skuadrës prej 
4 personash të veshur si policë, 
që ekzekutuan me 20 plumba, 
Bujar Hasanin (Lika) dhe Paulin 
Gjergjin (Markaj), rreth një muaj 
më parë në hotelin A&A në Ma-
murras. Sipas grupit hetimor që 
po punon për zbardhjen e kësaj 
ngjarjeje të rëndë, Ilir Xhepaj 
ka qenë njeriu që ka mbajtur të 
neutralizuar me armë dy djemtë 
e Paulin Gjergjit, në mënyrë që 
ata të mos lëviznin nga makina 
e tyre. Ndërkohë, po sipas dosjes 
hetimore, pas shkëmbimit të 
zjarrit mes viktimave dhe au-
torit, ku mbeti i plagosur Eduart 

Lamaj, Ilir Xhepaj sëbashku me 
Elson Alijan, kanë hyrë brenda 
në lokalin “A&A” duke ndihmuar 
të plagosurin Eduart Lamaj. 
Për policinë dhe prokurorinë e 
Laçit, Ilir Xhepaj konsiderohet si 
person i rrezikshëm në Mamuras 
dhe Kurbin. Ai është nga fshati 
Gjorm, i Mamurasit dhe autorët, 
por edhe Bujar Hasani njiheshin 
me njëri-tjetrin, pasi rezultojnë 
nga e njëjta zonë.

Ja si ra policia në 
gjurmët e autorëve

Pas dyshimeve se Eduart 
Lamaj, ishte një nga personat 
që morën pjesë në ngjarjen e 
rëndë, hetuesit prej disa ditësh 
mbajtën nën vëzhgim familjarët 
e Lamajt dhe prej gati dy javësh 
monitoruan të gjitha lëvizjet e tij. 
Agjentët gjatë vëzhgimeve zbu-
luan se i riu për shkak të plagës 

Në kërkim për vrasjen e dyfishtë në 
Kurbin, arrestohet Ilir Xhepa, dyshohet 

se nxori nga lokali Eduart Lamajn

që mori ditën e ngjarjes shkonte 
paraqitej vazhdimisht në një 
klinikë private në kryeqytet për 
të mjekuar plagën, të cilën e 
kishte të infektuar nga plumbi 
që kishte në këmbë. Mbrëmjen e 
së shtunës Lamaj është dërguar 
në spitalin privat “Amavita”, që 
ndodhet pranë Qytet Studentit, 
për të kryer një ndërhyrje kiru-
rgjikale, pa e referuar ngjarjen 
në polici. Nga informacionet e 
mbledhura në rrugë operative, 
por edhe nga dëshmia e autorit 
kryesor të ngjarjes, 30-vjeçarit 
Eduart Lamaj, që u plagos 
gjatë shkëmbimit të zjarrit, Ilir 
Xhepaj, është truri i këtij grupi, 
të ri, por tejet të rrezikshëm në 
këtë zonë. Lamaj u dërgua për 
të kryer një ndërhyrje kirurg-
jikale pasditen e 22 qershorit 
në spitalin privat “Amavita”. Në 
këtë spital ai u dërgua me fuoris-
tradë nga dy persona, të afërm 
të 30-vjeçarit. “Pacienti”, ishte 
futur në bagazhin e automjetit, 
aty afrohet edhe një infermiere, 
e cila së bashku me dy djemtë 
e nxjerrin Lamajn nga bagazhi 
për ta futur në spital. Sipas 
burimeve nga grupi hetimor 
Eduart Lamaj ka shkuar 5 herë 
në spitalin privat për të marrë 
kujdes mjekësor në këtë spital.
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Nga Gjon BRUÇI 

Në luftë, veçanërisht 
kur ajo bëhet për 
Atdheun, dalin në 
pah vlerat e vërteta 

të qytetarit, shumica e të cilëve 
marrin në sy edhe aktin final të 
jetës. Ndërsa në paqe lulëzojnë 
të gjitha “sëmundjet”, fizike, 
shpirtërore e madje edhe men-
dore. Në ujët e ndenjur të 
paqes, po nuk vozite pandërprerë, ai kthehet në 
ujë kënete. Dhe këneta është streha e mykut. 
Po ne shqiptarët, në ujin e qetë të dy dekadave 
pas çlirimit të gjysmës sonë me emrin Kosovë, 
zumë myk. Të gënjyer nga pelerina blu me yje të 
ndritura të kontinentit plak, ne zumë myk në tru 
dhe në gjymtyrë. Dhe qëndruam plot dy dekada 
duke përtypur fitoren tonë gjysmake, me sy nga 
qielli, në pritje se mos na bie prej andej edhe 
gjysma tjetër e munguar. Për më keq, kur duhej 
të ktheheshim nga “Qabeja” jonë historike - tek 
Bashkimi Kombëtar, kinse për t’u dukur mod-
ernë, pelegrinuam tek strofkulla e hasmit, i cili 
edhe pse arriti në dekadën e dytë të shekullit të 
njëzet e një, vlerat e tij njerëzore e morale, ishin 
dhe mbeten si të vikingëve të hershëm, apo të 
hordhive të Xhingis Khanit. Si është e mundur që 
e harruam historinë e shekujve të kaluar, treguar 
nga të parët tanë? Po atë që përjetuam jo më 
larg se dy dekada më parë, si e hodhëm prapa 
krahëve? Dhe shkuam pa teklif, e pa sëkëlldi, 
duke u qafuar e buzëqeshur me hasmin shek-
ullor! Ndërkohë që hasmi në fjalë, ndryshe nga 

Objektivi final i shqiptarëve: 
Bashkimi kombëtar! 

e drejta zakonore botërore, nuk e uli për asnjë 
çast grykën e pushkës e tehun e thikës. Kur duhej 
të binte para nesh në gjunjë, pa të mund të ulej 
në të njëjtën tryezë me ne! Kush na e imponoi 
këtë poshtërim të padëgjuar më parë, e të pa-
provuar kurrë?! Liderët tanë pa palcë kurrizore, 
të cilët, ndërsa morën përsipër detyrën e “Zotit 
të Konakut”, u kthyen në rolin e “jatakut”. Dhe 
shkaktari i dytë, Europa plakë, e cila, ndonëse 
ka udhëtuar drejt zhvillimit prej më shumë se dy 
mijë vjet, ruan ende simptomat e të parëve të saj 
të lashtë, me emrin e tmerrshëm “Vikingët”, apo 
të “modernëve” me emrin drithërues “Nazistët”. 
Të dy këta shkaktarë, ne duhej t’i neutralizonim. 
Të parët, liderët, duke i zëvendësuar me të tjerë 
të vërtetë. Ndërsa të dytën, Europën, duke mos e 
besuar nga pelerina fosforeshente me plot yje që 
ka veshur. Mjaftonte të kujtonim thënien lapidare 
të Gjergj Fishtës: “Moj Europë, moj kurvë e Motit 
/ Që i re hasha Besës së Zoti”, dhe ne nuk do të 
kishim rënë viktima të “mykut” të paqes. Vini re: 
Me dhjetra herë kemi parë Hashimin tonë, duke 
pozuar me presidentin serb Vuçiç, shoqëruar nga 
buzëqeshja hipokrite e përfaqësueses së Europës, 
Mogherinit. Dhe jo vetëm ajo, por edhe liderë të 
tjerë të Europës, ndërhyjnë e këmbëngulin për 
pajtim të shqiptarëve me serbët! A thua se ishim 
ngatërruar për ndonjë vijë uji në krye të arës së 
thekrës! Skena të tilla poshtërimi ka interpretuar 
edhe sivëllai i Hashimit në post e gjatësi, por jo në 
emër, KM ynë “karizmatik”, Rama, i cili ndërsa 
paradite përdor fraza kinse patriotike, mbasdite 
kthehet në rolin e italianes Federikë. Dikush nga 
lexuesit e këtij shënimi, me siguri do të më quajë 
një ekstremist dhe jashtë kohëve të sotme mod-

erne. Por unë besoj se askush mbi shpinë të tokës, 
nuk mund t’i quajë kohë moderne, ditët e luftës 
e të dhunës së neofashistëve serbë, në mbyllje 
të shekullit të njëzet në Bosnjë, e veçanërisht në 
Kosovën tonë. Edhe sikur t’i fshijmë nga historia 
vitet e programit serbo-sllav të Ilia Garashaninit 
e Qubrilloviqit, që nisën “zyrtarisht” më 1878 e 
vijuan për mbi një shekull, kurrsesi nuk mund 
të anashkalohet e të harrohet lumi i gjakut, i 
dhunës dhe gjenocidit serbo-sllav të ushtruar 
mbi popullin martir të Kosovës në vitet 1998-1999. 

... 
Zotërinj deputetë, ministra, kryeministra e 

presidentë të Kosovës e të Shqipërisë së këtyre 
dekadave të fundit. Për të parën herë, koha punoi 
për shqiptarët, por ju, jo vetëm nuk e administruat 
si duhet, por përkundrazi e degjeneruat në dëm 
të shqiptarëve e në favor të hasmit tonë shekullor. 
Ndaj ju duhet të hapni krahun, dhe të prisni 
gjykimin dhe dënimin e merituar të popullit e të 
historisë. Në vendin tuaj, në krye të oxhakut të 
konakut tonë duhet të vijnë shqiptarët e vërtetë, 
që këtë emërtim, nuk e kanë vetëm në pasaportën 
biometrike, por thellë në shpirt e në zemër. Këta bij 
të vërtetë të Shqipërisë, të cilët nuk kanë munguar 
në asnjë kohë, të marrin drejtimin e fateve tona 
dhe të realizojnë dy aksione të vërteta politike e 
kombëtare: Së pari: Me pasaportën e përflaktë 
të viteve 1998 – 1999; me pasaportën e përgjakur 
të masakrës së Prekazit, të Reçakut, të Izbicës, të 
Rezallës, të Dubravës, të Krushës së Madhe, të 
Rugovës së Hasit; me pasaportën e përgjakur të 
Suharekës së Gramozit 7-8 vjeçar; me pasaportën 
e përflakur e të përgjakur të të gjithë Kosovës, të 
shkojnë tek të mëdhenjtë e kancelarive euroat-

lantike: Jo për të vulosur vizën “Shengen”, apo 
“’lotarinë amerikane”, por për t’jua vringëlluar 
përpara syve, si flakërimë shpate, ato që kanë 
ndodhur në kurriz të shqiptarëve. T’u thonë atyre, 
pa pikë rezerve e xhentilese, se gjenocidi serbo – 
sllav i fund shekullit të njëzet kundër banorëve 
autoktonë shqiptarë, është i pashoq në botë. Lufta 
është e egër dhe përlan burra e të rinj, por kurrsesi 
gratë dhe fëmijët e paarmatosur. T’u ritregojnë 
atyre me video, pamjet që u dhanë ato ditë lufte në 
të gjitha stacionet televizive të botës, se ndoshta u 
kanë dalë nga kujtesa. Dhe që ta fiksojnë mirë e të 
mos e harrojnë, t’u thonë se gjenocidi serbo-sllav 
mbi shqiptarët, u nxit nga kancelaritë e tyre, të 
cilat, ndonëse me ngjyra moderne, kanë brenda 
edhe nëpunës me mustaqe si të Bismarkut. T’u 
thonë, se jo shqiptarët e Kosovës martire, por 
serbët e Serbisë duhet të futen në karantinë e 
në geto. T’u thonë se Institucionet Euroatlantike, 
bëhen të pabesueshme demokratikisht, nëse vik-
timën e viktimizojnë dhe agresorin e ledhatojnë. 
Ata duhet ta dinë se nuk ka, e nuk mund të ketë 
rregull, ligj apo normë në botë, që të ulë në një 
tavolinë viktimën me agresorin, pa kërkuar falje 
ky i fundit për krimet e bëra dhe pa dëmshpërblyer 
të dëmtuarin. Së dyti: Pasi të kenë realizuar të 
parën, të mblidhen kombëtarisht nga të dy anët 
e kufirit artificial shqiptar-shqiptar dhe të organ-
izojnë një referendum kombëtar, ku të hartohet e 
miratohet rezoluta e madhe dhe finale, rezoluta e 
bashkimit kombëtar, kërkesa dhe aspirata shek-
ullore e shqiptarëve që banojnë në trojet e tyre 
etnike, trashëguar qysh në gjenezë të krijimit të 
kontinentit plak me emrin Europë! Ky veprim 
politik dhe atdhetar, nuk është utopi, por një 
mundësi që na jepet me të drejtën e vetëvendosjes 
së popullit shqiptar, për të jetuar në trojet e tij 
amtare, nën shenjat e tij kombëtare, të cilat janë 
më të hershmet në kontinent. Shqipëria është 
pjesë e natyrshme e Europës, por më përpara 
është pjesë e natyrshme dhe integrale e vetvetes! 
Vetëm kështu, do të mund të sigurohet paqja e 
qëndrueshme në këtë pjesë të kontinentit me 
emrin “Gadishulli Ilirik”, që padrejtësisht dhe 
përdhunisht u mbiquajt “Ballkan”!

Nga Kastriot ALIAJ

Çfarë duhet të shkru-
ash për këtë dre-
jtësi, kur edhe në 
demokracinë e 

Athinës së lashtë të Perikliut, 
vendimet e saj kanë qenë 
shumë më lart juridikisht 
se sa kjo e jona? Megjithëse 
shumë larg në kohë, kur gj-
ykimi bëhej nga një gjykatë 
prej 501 anëtarësh, merreshin vendime të drejta 
e në sinkron me ligjet e vendosura me vullnetin 
e lirë të popullit. Ndërsa sot në kushte kategorike 
të kohëve moderne, aq sa jemi larg në kohë me 
demokracinë e Athinës, jemi edhe në dhënien 
e vendimeve farsë nga një drejtësi që nuk u bë 
kurrë shtylla e tretë e shtetit demokratik. Meg-
jithëse reforma e stërzgjatur në kohë, i kapërceu 
edhe kufijtë e legjendës së udhëtimit të Odisesë, 
ajo ka mbetur në mes të rrugës. Me të drejtë 
qytetarët e këtij vendi i referohen retorikës së 
përditshme, a do të kemi ndonjëherë drejtësi si 
të gjithë vendet e tjera demokratike? Përgjigjen 
e kësaj retorike e dhanë dy vendimet e fundit 
të gjykatave shqiptare, kur njëra, ajo e Apelit 
mori vendim për pushimin e hetimeve të krimit 
ekonomik, të çështjes më skandaloze dhe aq 
shumë të përfolur të aferës CEZ, ndërsa tjetra 
kthen gjykimin prej 3 vitesh të ish-ministrit Tahi-
ri në pikën 0. Vendimet farsë të këtyre gjykatave 
janë turpi i drejtësisë, larg asaj ç’ka pritet nga 
refleksioni i reformës. Ato janë jo vetëm fyerje 
për qytetarët e këtij vendi, por edhe mosbesim 
tek këto institucione në sigurinë dhe garancinë 
e të ardhmes së tyre. Këto vendime trishtuese 
apriori, që po përcillen tek qytetarët, vulosin dhe 
baltosin pavlefshmërinë e reformës në drejtësi, 
që po mbahet peng nga identitetet e degradu-
ara të politikës së vjetër. Vendimi i mbylljes së 
hetimeve për aferën CEZ, tregoi se kjo drejtësi 
është kthyer në avokati e perandorisë së krimit 
dhe kancerit korrupsion, që janë bërë morali i 
këtyre 30 viteve demokraci. Nëse sot imperativi 
i shoqërisë shqiptare, është përmbushja e de-
tyrave të vëna nga BE për integrim, përballimi 

Vendimet e "mbetjeve toksike" 
të drejtësisë, baltosje për reformën
i emergjencave kombëtare, si dhe konsolidimi 
i institucioneve demokratike, drejtësia dhe oli-
garkët manipulatorë të saj notojnë në korsi të 
kundërt. Në këtë peizazh të turbullt demokratik, 
në vend të aspiratave për një shoqëri të lirë, të 
barabartë para ligjit, jemi pushtuar dhe manip-
ulohemi nga zullumet, nga krimi, hajdutëria, 
poshtërsia, mashtrimi, që kanë shtresëzuar dhe 
stresuar aq shumë shoqërinë. Këto fenomene 
që përbëjnë moralin e shoqërisë së diferencuar, 
midis oligarkëve dhe qytetarëve të thjeshtë, nuk 
janë bërë kurrë motiv i gjykimeve të drejtësisë së 
degraduar. Disekuilibrat brenda këtij sistemi, që 
po përjeton degradimin më të thellë historik, nuk 
kanë garantuar kurrë respektimin e elementëve 
principalë, mbi të cilat ngrihet dhe funksionon 
shteti juridik. Mungesa e shtetit ligjor për më 
shumë se dy dekada, nuk mundi të reduktonte 
hiatusin ekzistues, midis shoqërisë civile dhe 
proceseve në dobi të integrimit. Proceset u 
ngadalësuan si rezultat i mbetjeve teknokratike 
dhe burokratike në piramidën shtetërore. Ky 
shtet paralel burokratik paralel jo efektiv, ka qënë 
i pakontrollueshëm, gjë që ka favorizuar edhe 
konsumuar elementët kriminalë që përbëjnë 
vepra penale, si shpërdorim detyre, përfshirje 
në afera korruptive, shkelje të barazisë nëpër 
tendera, influencime dhe përvetësime pronash, 
fshehje dhe pastrim parash. Vetëm për shkelje të 
rënda në procedurat për shitjen te CEZ të 75% 
të aksioneve të OSSH në vitin 2009, janë bërë tre 
kallëzime penale nga institucionet e shtetit. Në 
këtë skandal të kallëzuar janë ish-kryeministri 
Berisha, ish-zv. i tij Meta, sekseri tashmë në ar-
rati Nue Kalaj, ish-ministrat Genc Rruli, Ridvan 
Bode e Florian Mima, ish-zv. ministra, këshilltarë, 
drejtorë etj. Vendimi për këtë çështje nga gjyqtarë 
që nuk kanë kaluar vetingun, me veprimet e tyre 

kanë treguar se nuk i janë afruar kurrë një baze 
legjitimiteti institucional, për një trajtim të bara-
bartë të qytetarëve para ligjit, duke i ndarë dhe 
trajtuar në ne dhe ata. Këto trajtime me diferen-
ca dhe jo homogjene të aspiratave të tyre, e kanë 
zbritur drejtësinë shqiptare në nivelet e shteteve 
si Ruanda, Kongo, Burundi, Somalia, Sudani, 
Eritrea, Zambia, Kenia etj. Asnjë nga strukturat 
qeverisëse, djathtas e majtas nuk ka moral të 
thotë se gjërat kanë ecur klasikisht, kur e gjithë 
epoka tranzitive është përshkruar nga trauma 
tronditëse, të cilat e kanë katandisur shoqërinë 
shqiptare si një trup me proteza artificiale. 
Paralizimi i sistemit të drejtësisë dhe kthimi i tij 
në "ndërmarrje biznesi" ka favorizuar krimin e 
organizuar dhe korrupsionin, për të cilat janë 
të shqetësuar me të drejtë edhe institucionet e 
BE e me gjerë. Me gjithë përpjekjet e deritan-
ishme për reformimin e këtij sistemi, nuk janë 
krijuar fondamente juridike e morale, sipas 
shembujve të Gjermanisë, Kroacisë Rumanisë, 
Izraelit dhe tani së fundi edhe në Kirgistan, 
ku përpara drejtësisë janë vënë kancelarë, e 
kryeministra, për vepra të ndryshme penale. 
Por klasa politike shqiptare që ka drejtuar këtë 
vend me një institucion drejtësie çalaman, kla-
sifikohet plotësisht e dështuar në ndërtimin dhe 
respektimin e shtetit ligjor. Ajo që me krijimin 
e të ashtuquajturit shtet demokratik, nuk u 
mbështet në rendin juridik, por vuri autokracinë 
mbi demokracinë, duke ndërtuar struktura në 
shërbim të tyre dhe jo të qyetarëve. Për këtë e të 
tjera qytetarët shqiptarë, kërkojnë shkatërrimin 
e perandorisë së krimit, që po mbahet në këmbë 
dhe po ju shërben peshqve të mëdhenj. Prandaj 
drejtësisë së porsa ngritur i duhet thënë troç, nuk 
fillohet detyra me ndjekjen e hajdutëve të pulave 
dhe të xhepave, por me kokat e peshqve të mëd-

henj, që i kemi përballë dhe na bëjnë moral në 
media e portale që kanë mbirë si kërpudhat pas 
shiut. Disa nga arsyet e degradimit të sistemit të 
drejtësisë, që nuk krijoj dot identitete juridike 
të besueshme për gjykimet e krimit shtetëror, 
politik dhe ekonomik janë; mbajtja në funksione 
të rëndësishme e prokurorëve dhe gjykatësve të 
mbetur nga sistemi monist, të cilët në gjykimin e 
tragjedive, kanë vepruar me "idiomën" e di par-
tia. Kjo frymë pushtoi të gjithë sistemin, që nuk 
mundi të gjykojë krimet e rënda, por u mor me 
hajdutë pulash dhe konsumatorët e paligjshëm 
të energjisë elektrike. Çfarë drejtësie kanë pritur 
qytetarët shqiptarë kur në strukturat e ndrys-
hme të saj u vendosën nxënësit e Aranit Çelës? 
Çfarë drejtësie do të bënin prokurorët dhe 
gjykatësit, me kursin 6 mujor të plepave të Dur-
rësit? Çfarë drejtësie kanë pritur shqiptarët kur 
në krye të prokurorisë u vendos nga udhëheqja 
e PD Adriatik Llalla, që bëri vetëm detyrën e 
noterit duke mbajtur në sirtarët e drejtësisë rreth 
30 mijë dosje të pashqyrtuara? Çfarë drejtësie 
kanë pritur shqiptarët, kur institucionit të dre-
jtësisë i ka mbetur vetëm emri dhe evidencat 
e krimeve shtetërore, politike dhe ekonomike. 
Këto e të tjera zullume të shumta e kthyen këtë 
sistem në rrolin e njeriut "daun" që fatkeqësisht 
edhe pas vetingut ka mbetur po në këtë gjend-
je, duke u manipuluar nga të pandëshkuarit e 
aferave korruptive dhe anti-reformistët. Lidhjet 
vertikale dhe horizontale të politikës, duke mos 
lejuar ngritjen dhe funksionimin e Gjykatës 
Kushtetuese, po bëjnë ç’është e mundur, që kjo 
reformë të përfundojë në farsë. Prandaj qytet-
arët e këtij vendi, shpresojnë shumë tek aleatët 
strategjikë, për t'i dhënë fund dramës së vetingut 
të tejzgjatur, për një drejtësi funksionale dhe të 
barabartë për të gjithë shqiptarët. 
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Nga Prof. Dr. Adem BUNGURI
 

Në dy artikuj të botuar në gazetën 
"SOT", me titull "Ja pse Skavica e 
Madhe (S-485) kushton shumë më 
lirë", të datës 7 mars 2016 dhe "Udhë 

të mbarë HEC-i Skavicës" të datës 19 qershor 
2020, ing. S. Vangjeli me entuziazëm jep "siha-
riqin " e ndërtimit të HEC-it të Skavicës. Për 
artikullin e parë të vitit 2016, ku përmenden 
kolegët e nderuar z. Abdurahim Ashiku, z. Ali 
Hoxha dhe unë, i është kthyer përgjigja nga z. 
A. Ashiku, i cili, përveç kësaj, kohë më parë me 
plot argumente gjeo-strategjike, historike dhe 
kulturore i ka thënë "Jo Skavicës", madje që në 
vitin 2010, ka botuar edhe një libër të titulluar 
"Po Dibrës! Jo Skavicës!".

 Në artikullin e dytë, z.Vangjeli jep "si-
hariqin" e madh që sipas tij "duhet të ngazëllejë 
çdo shqiptar anembanë Ballkanit, Europës dhe 
Botës". Në këtë artikull ai kishte lakuar tri herë 
emrin tim, të një njeriu krejt të zakonshëm, pa 
aksesin më të vogël në mediat qeveritare. Në të 
vërtetë, emrin nuk ma kishte përmendur, por 
vetëm mbiemrin, por edhe kaq mjafton, që unë 
të përjetoja këtë ndjesi bezdisëse. Edhe pse nuk 
kemi patur kënaqësinë e njohjes personale, nëse 
dikush të përmend emrin diku, pavarësisht kon-
tekstit, ti duhet të ndjehesh më tepër i kënaqur se 
sa i bezdisur! Edhe pse në të vërtetë, z. Vangjeli, e 
kishte vlerësuar shkrimin tim të para do kohëve 
mbi Skavicën, ai rrëshqet në disa lajthitje jo aq 
të vogla në artikullin e tij! Të palejueshme dhe 
pafalshme edhe për një gazetar të kategorisë së 
"kazanit", e jo më për një inxhinier! 

 Ai shkruan, citoj: "Në mars 2016 në 
Tiranë u mblodh kryesia e Shoqatës Dibrane, 
me kryetar B. Kapexhiu, ku relatori foli mbi 
një orë për avantazhet e HEC-it, duke u ndalur 
veçanërisht në dobitë e basenit, të turizmit elitar. 
Autori A. Bunguri, e përshkruan luginën e Drinit 
të Zi si një nga luginat më të bukura në botë. Nuk 
i luhet as “presja”. Në fjalinë e mësipërme, ka 
disa pasaktësi formale gjuhësore dhe logjike si 
dhe shtrembërim të qëllimshëm të së vërtetës. Së 
pari, artikullshkruesi ngatërron emrin e shoqatës 
nga "Bashkësia Dibrane" në "Shoqata Dibrane"! 
Së dyti, ai nuk është i saktë kur shkruan se 
unë paskam folur në kryesinë e kësaj shoqate 
për "avantazhet e HEC-it"! Unë në asnjë rast, 
deri më sot, nuk kam referuar për Skavicën në 
kryesinë e shoqatës "Bashkësia Dibrane". Unë 
kam referuar në disa nga veprimtaritë e kësaj 
shoqate mbi "qytetërimin e lashtë dhe të zhvilluar 
prehistorik të rajonit të Dibrës", mbi "qytetërimin 
ilir (penestë) në këtë rajon të Ilirisë së Jugut", mbi 
"lokalizimin e qyteteve peneste në Dibër", mbi 
"fortifikimet dhe kalatë e Skënderbeut në Dibër", 
mbi "disa beteja të Skënderbeut në Dibër", mbi 
"zhvillimin etno-kulturor të Dibrës si etnitet gjeo-
hapësinor" etj. 

 Së treti, autori vendos në gojën e rela-
torit fjalë që i ka në mendjen e tij: "Relatori foli 
mbi një orë për avantazhet e HEC-it, duke u 
ndalur veçanërisht në dobitë e basenit, të turiz-
mit elitar" (nga shqipja e shkruar nuk kuptohet 
kush është relatori, Prof. Kapexhiu apo unë (?!). 
Kjo fjali e pavërtetë, pasohet nga pohimi: "Autori 
A. Bunguri, e përshkruan luginën e Drinit të 
Zi si një nga luginat më të bukura në botë" (ky 
përshkrim është nuk bërë në këtë takim imagji-
nar, por në artikullin e botuar tek "Panorama"). 
Së katërti, artikullshkruesi merr informacion 
statistikor nga artikulli im i botuar në gazetën 
"Panorama", dhe e përdor atë si të vetin, pa shën-
uar në kllapa autorësinë, siç e kërkojnë rregullat 
e të drejtës së autorit (sipas Bungurit), gjë që 
quhet "plagjiaturë"! (Sipërfaqja e pellgut ujëm-
bledhës të luginës së Drinit të Zi prej 5885km², 
është marrë nga artikulli im i lartpërmendur pa 
asnjë referencë). Mjafton analiza e kësaj fjalie 
për të kuptuar se artikullshkruesi, edhe pse nuk 
ka lidhje me saktësinë e referencave, ka kurajon 
për t'i ndryshuar ato sipas interesit të çastit! 
Mirëpo kjo gjë nuk mund të lejohet! Sepse sikur 
thonin latinët "verba volant, scripta mannent "!

Edhe njëherë mbi Skavicën
 Megjithatë, ai rreket për të na mbushur 

mendjen me propagandë (citoj): "Çdo vit HEC 
Skavicë do të derdhë në arkën e shtetit vetëm 
nga energjia elektrike 80 milionë euro. Ky është 
një argument se Shqipëria dhe dibranët do i 
thonë jo varfërisë. Por çfarë i kërkohet Dibrës? 
Vetëm 1 për qind e pellgut ujë mbledhës të të 
gjithë luginës prej afro 6000 km² (më saktë 
5885 km²). Rreth 40km² do zënë sipërfaqe toke 
që referuar sipërfaqes totale i takon as 1 për 
qind. A s’kanë me i fal dibranët kaq tokë duke 
i shpërblyer me 80 mln euro në vit". 

 Nuk ndalet ing. Vangjeli! I turbulluar 
nga mjegullnaja e liqenit imagjinar dhe milionat 
e eurove që do të burojnë prej tij, fillon e flet 
jerm, na jep porosi, madje edhe na urdhëron, 
që jo vetëm të mos i dalim në mbrojtje luginës 
së Drinit të Zi, por përkundrazi të krijojmë një 
shoqatë që do të lobojë pro ngritjes së HEC-it 
të Skavicës! Citoj: "Porosi e fundit! Të krijohet 
Shoqata e vërtetë dibrane, me një nëndegë të 
quajtur Skavica- 443. Të ketë platforma të plota 
për ngritjen e ekonomisë, njohjes së plotë të 
traditës mijëravjeçare, duke propozuar inves-
time të mirëfillta". Asnjë ndjesi tjetër për Dibrën 
dhe dibranët, të cilëve, sipas këtij plani, që do 
t'u përmbyteshin përjetësisht shtëpitë, trojet, 
varret, kujtimet, historia dhe gjithë jeta e tyre! 
Pa u zgjatur me fantazi të tilla, të kalojmë tek 
çështja thelbësore: Përse dibranët janë kundër 
HEC të Skavicës! Për të sqaruar z. Vangjeli dhe 
gjithë të tjerët: Unë qëndrimin tim për çështjen 
e Skavicës e kam shprehur publikisht, jo në 
shoqatë, por në shtypin periodik, në një artikull 
të gjatë të botuar në numrat e datës 6 mars dhe 
30 mars 2016 të gazetës "Panorama". Ato janë 
në internet dhe mund të lexohen nga kushdo që 
ka dëshirë të mësojë më shumë mbi luginën e 
mesme të Drinit të Zi, që sipas gjykimit tim, është 
jo vetëm lugina më e bukur dhe më e begatë në 
Shqipëri, por ndër më të bukurat në botë! 

 Më poshtë, në mënyrë telegrafike, po 
shënoj disa nga arsyet që HEC-i në Skavicë nuk 
do të ndërtohet kurrë:

1. Shqipëria në përgjithësi dhe Dibra në 
veçanti nuk e kanë luksin për të përmbytur dhe 
atë pak tokë produktive që kanë! Sot shkenca 
dhe teknologjia ofrojnë mundësi të tjera alter-
native për prodhimin e energjisë, pa humbur 
asnjë cm2 tokë.

2. Toka e pellgut të Dibrës nuk është tokë 
e krijuar nga tharjet e kënetave apo moçaleve, 
as me punë angari të të burgosurve politikë. 
Ajo është trashëguar brez pas brezi, dhe është 
blerë dhe shitur me flori. Kjo është arsyeja që në 
Dibër nuk u zbatua dhe as që mund të zbatohej 
ligji bolshevik nr. 7501 i vitit 1991. Ajo është 
baza ekonomike e më e rëndësishme e jetës në 
pellgun e Drinit të Zi qysh prej 8000 vjetësh e 
këndej. Për të mbrojtur këto toka, në Dibër dhe 
në Tiranë vepron "Shoqata patriotike etno-kul-
turore për mbrojtjen e pronave dhe të mjedisit 
të Dibrës në pellgut e Drinit të Zi", e regjistruar 
në gjykatë që në vitin 2002. Aktualisht shoqata 
ka mbi 5000 anëtarë të regjistruar, numër që në 
kushtet e këtij rreziku mund të dhjetëfishohet. 
Ata janë të gatshëm të mbrojnë me të gjitha 
mjetet demokratike pronat e tyre të trashëguara 
brez pas brezi!

3. Ndërtimi i HEC-it të Skavicës, varësisht 
kuotës 443m ose 485m do të përmbyste 8000-
12.000 ha tokë aluvionale me cilësitë më të mira 
pedologjike në pellgun e Drinit të Zi, dhe do të 
zhdukte plotësisht 21-34 fshatra! Kjo do të ishte 
baras me asgjësimin përfundimtar të Dibrës! 
Asnjë qeveri e përgjegjshme nuk do t'i hynte 
një aventure të tillë të rrezikshme! Sepse do të 
kthente në kundërshtarë të hapur mbi 100.000 
banorë, ata që banojnë në Dibër dhe ata të tjerët, 
që origjina i lidh me këtë vend të bekuar!

4. Ndërtimi i HEC-it të Skavicës, nuk do 
të lejohet nga Arkeologjia! Ai do të mbulonte 
përjetësisht mbi 30 vendbanime prehistorike, 
antike dhe mesjetare që dëshmojnë autoktoninë 
tonë në këto troje dhe do të ishte një shërbim 
i çmuar për qarqet antishqiptare të Beogradit! 

Si arkeolog i them me bindje JO SKAVICËS! E 
them këtë pasi nëntoka e Dibrës ruan në gjirin 
e saj vlera të jashtëzakonshme arkeologjike, të 
cilat sapo kanë filluar të zbulohen e të studiohen. 
Në bazë të studimeve të derisotme, rezulton se 
ky është një ndër rajonet më të përshtatshëm 
gjeo-hapësinor, me kushte jetësore optimale 
bio-ekonomike për jetesë, gjë që ka përcaktuar 
edhe hershmërinë e banimit të tij nga njerëzit 
që në prehistorinë e largët. Lugina e mesme 
e Drinit të Zi, territorialisht e lidhur me këtë 
rajon, përfaqëson zonën ku janë evidentuar 
gjurmët më të hershme të qytetërimit neolitik në 
Shqipëri, kronologjikisht të lidhur me gjysmën 
e dytë të mijëvjeçarit të VII para Kr. Vendbani-
met më të hershëm neolitikë të këtij rajoni dhe 
ndër më të hershmit në Shqipëri janë Burimi, 
Sollokiçi, Cetushi, Kronëzat (Fushë-Alie), prej 
të cilave, dy të fundit përfshihen brenda kuotave 
të përmbytjes, pasi janë shumë afër bregut të 
djathtë të Drinit të Zi. 

5. Është e papranueshme, por plani i përm-
bytjes së Dibrës Perëndimore të duket si një 
plan i hartuar jo në Tiranë, por në kancelaritë 
e Serbisë! Lexojeni “Naçertanian” famëkeqe të 
I. Garashaninit (1844), që parashikonte edhe 
“aneksimin e trojeve shqiptare të Vilajetit të 
Kosovës si dhe të pjesëve veriore dhe qëndrore 
të Shqipërisë”. Që nga viti 1844 e në vazhdim 
serbët kanë ëndërruar ta përfshinin edhe Dibrën 
brenda kufijve të tyre dhe kanë luftuar të vinin 
kufirin e tyre përgjatë vijës së Drinit. Një pjesë 
e këtij plani ogurzi realizohet në vitin 1913, kur 
thika e ftohtë e diplomacisë europiane ndante 
trupin e Dibrës me qetësinë e ndarjes së një 
torte në tavolinën e ngrënies dhe i shkëpuste atij 
qytetin e Dibrës me rrethinë, Rekën, Radikën, 
Udovën, Kosovrastin, Zhupën dhe tokat më 
pjellore të pellgut të Dibrës! Lexojeni edhe 
Memorandumin "Dëbimi i shqiptarëve" të V. 
Çubriloviçit (1937) për shpopullimin e Kosovës, 
Shqipërisë Veriperëndimore dhe asaj Lindore! 

6. Dibra Lindore, politikisht e përfshirë në 
FYROM, gjatë shekullit të fundit është trajtuar 
me urrejtje nga qeveritë sllavo-ortodokse të 
Beogradit dhe të Shkupit!. Të gjitha veprimet e 
kryera atje janë pjesë e një plani tërësor dhe të 
mirëorganizuar nën frymën çubriloviçiane për 
shpopullimin dhe shkombtarizimin e Dibrës. 
Pikërisht me këto qëllime të mbrapshta ishte 
përmbytur nga pushteti sllavo-maqedonas edhe 
pjesa lindore e Dibrës dmth fusha e madhe 
e Udovës në Dibrën e Madhe (FYROM) me 
sipërfaqe 4340ha, me pretekst të ndërtimit të 
HEC-it të Spilesë. Me përmbytjen e kësaj fushe 
të bekuar, qarqet nacional-shoviniste të Beogra-
dit, jo vetëm zhduknin gjurmët e qytetërimit të 
lashtë ilir, por edhe detyronin dibranët e Dibrës 
së Madhe të iknin nga të donin, vetëm në Dibër 
të mos rrinin, se Dibra u duhej atyre, të pav-
atanëve, ardhacakëve të stepave! 

7. Pas përmbytjes së qëllimshme të Dibrës 
Lindore (Fushës së Udovës) dhe qytetërimi ilir 
që ruhej aty nga qeveritë sllavo-ortodokse të 
Beogradit dhe të Shkupit (1966-1968), tani po 
përgatitet përmbytja e Dibrës Perëndimore dhe 
të qytetërimit të lashtë prehistorik dhe antik të 
saj nga vetë shqiptarët në qeverinë e Tiranës! 
Përmbytja e Dibrës së mbetur londineze, me 
ose pa dashje, i ngjan, qoftë edhe formalisht, 
këtyre planeve antishqiptare serbe! Çfarë do 
t’u thuhet dibranëve të Dibrës Perëndimore?! Të 
iknin edhe ata, nga sytë këmbët, se tokat e tyre 
do t’i përpijë liqeni i alogjizmave të politikës! 
Realizimi i saj do të çonte, as më shumë dhe as 
më pak në asgjësimin përfundimtar të Dibrës si 
realitet gjeo-hapësinor. Kjo sigurisht nuk mund 
të lejohet dhe nuk do të lejohet të ndodhë!

8. Ndërtimi i HEC-it të Skavicës nuk mund 
të bëhet pa vullnetin juridik të të gjithë banorëve 
të Dibrës, jo vetëm të atyre që u përmbyten 
trojet dhe varret, por të gjithë dibranëve. Në 
të gjithë botën e qytetëruar, para se të merren 
vendime të tilla që ndikojnë drejtpërdrejt në 
ekosistemin e një rajoni të dhënë dhe në jetën 
e mijëra banorëve, organizohen referendume 

popullore. Pasi një qeveri e përgjegjshme, punon 
për interesat themelore të qytetarëve të vet. 
Atëherë, përse të mos bëhet një referendum me 
banorët e Dibrës dhe pastaj të vendoset, pro ose 
kundër?! Të gjithë e dimë mirë, se në pikëpamje 
juridike, sikur qoftë edhe një pronar i vetëm i 
zonës së përmbytur, të mos jap pëlqimin e tij, 
asnjë HEC nuk mund të ndërtohet! Dhe meqë 
jemi tek binomi qytetarë-qeveri, më kujtohet 
postulati i gazetarit të njohur amerikan Eduard 
R. Murrow “A nation of sheep will beget a gov-
ernment of wolves”. 

 Dibranët në Dibër, në Tiranë, në Durrës 
dhe SHBA nuk do të lejojnë të preket asnjë cm2 
tokë dhe jo më të përmbytet! A pak i ka dhënë 
Dibra ekonomisë kombëtare?! Kujtoni vetëm 
minierën e kromit në Bulqizë, më e madhja 
e këtij lloj në Shqipëri, që deri në vitin 1990 
jepte 32-37% të GDP, pa marrë asgjë në kom-
pensim! A e dini se Dibra akoma sot ecën në 
rrugë të marra borxh, që i bien rreth e përqark 
Shqipërisë Veriqendrore, kur ajo duhej të kishte 
tashmë "Rrugën e Arbërit", rrugë që ka ekzistuar 
që në kohën e ilirëve dhe të arbërve të kohës së 
Komnenëve?! 

 Në mbyllje të shkrimit të tij, arti-
kullshkruesi merr përsipër të na jap leksione 
të kohëve moderne mbi konceptet e "reja" mbi 
historinë dhe historicizmin (citoj): "Tradita, 
historia, veprimtaritë shekullore, etnografia e 
jetës nuk mbahen më aty ku kanë lindur e jetuar. 
Ato trajtohen, ruhen, ekspozohen për të mos 
humbur nëpër muzeume të specializuara, guida 
pelegrinazhesh, e domosdo në shkolla e libra. 
Në muzeume janë futur risi moderne me shfaqje 
dokumentarësh me zë e figurë, modelime të 
vendosura mbi tavolina etj. Në të do të vinë 
gjithë shqiptarët, mijërat e milionat Europës e 
të botës, të shohin të madhin Skënderbe". Në 
të vërtetë një qasje të tillë z. Vangjeli e kishte 
shprehur edhe në vitin 2016 kur shkruante se 
(citoj): “Në shek. e 21 historia nuk njihet, nuk 
përvetësohet dhe nuk admirohet duke shkelur 
70km luginë... Unë shkurt po jap mendimin: 
Historia tani mbahet në muzeume, me piktura, 
dokumentarë shprehës të vendeve, burrave, ku-
vendeve, betejave. Dhe këto pa ciceronë, thjesht 
me komanda dore, ekrane, altoparlantë. Me disa 
orë të ecur nëpër sallone të vogla e të mëdha 
njeriu thith dije, mbresa, njohuri të thella, të të 
parëve tanë dhe dibranë”. 

Për fat të keq, këtë koncept "modern" të 
"historicizmit" dhe "historifikimit" unë nuk e 
kisha ndeshur në asnjë nga shkollat e kualifi-
kimit postdoktoral and Co mbi arkeologjinë dhe 
historinë e lashtë të Shqipërisë! I habitur nga 
fakti se sa shpejt ndryshuakan konceptet mbi 
zhvillimin, historinë, traditën, kulturën, mod-
ernizimin dhe muzeologjinë, i dhashë karar të 
mos harxhoj kohë me debate pa bereqet. Duket 
qartë se z. Vangjeli dhe ndonjë tjetër e kanë har-
ruar postulatin e mendimtarit të shquar “Hapi i 
parë në likuidimin e një populli është të fshish 
kujtesën e tij historike. Shkatërroni librat e tij, 
kulturën e tij, historinë e tij. Atëherë vini dikë 
të shkruajë libra të rinj, të krijojë një kulturë të 
re, të shpikë një histori të re. Para se të kalojë 
shumë kohë kombi do të harrojë se çfarë është 
dhe çfarë qe”. Unë besoj se dibranët nuk do ta 
lejojnë që kjo të ndodhë! Sepse nuk duan të 
bredhin nëpër Shqipëri, si çifutët në shkretëtirë, 
në kërkim të “Jeruzalemit" të humbur! 

Në mbyllje, dëshiroj t’u kujtoj dibranëve dhe 
të gjithë atyre që nuk e kanë lexuar Senekën, një 
ndodhi të para 2000 vjetëve në Romën e lashtë. 
Filozofi Seneka (4 para Kr.-65 pas Kr.), në vitet 
e fundit të jetës së tij ishte këshilltar i dikta-
torit Neron (37-68 pas Kr.), perandori i fundit i 
dinastisë së Jul-Klaudëve) (54-68 pas Kr.). Kur 
perandori Neron dogji Romën (18-19.07.64 pas 
Kr.), i frikësuar në palcë nga vala e hakmarrjes 
popullore, e pyet Senekën se ç’mund të bënte 
për të shpëtuar kokën nga urrejtja e turmës, dhe 
ky i fundit e këshillonte perandorin e tij “që t’i 
gënjente romakët”, pasi “populli beson çdo lloj 
gënjeshtre që i serviret”.

Përgjigje ing. S. Vangjelit lidhur me HEC-in e Skavicës
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Ministria e Kulturës 
e ka ditur këtë his-
tori dhe nuk është 
se kjo zhvillohet 
në shtëpinë time 
dhe nuk dinë gjë. 

Por Ministria e Kul-
turës e ka pjesë 

të vetën Galerinë 
Kombëtare të Ar-
teve, sepse ky in-

stitucion koordinon 
me ministrinë. Ga-
leria Kombëtare e 
Arteve nuk bën pa 
Ministrinë e Kul-

turës, sepse fondet 
i merr nga ajo...

“

k u l t u r e www.sot.com.al

Skulptori pohon se mungojnë programet dhe mbështetja për artistët në vend

Galeria Kombëtare e Arteve nuk ka më lidhje me 
artistët, e rëndë që shteti të lërë pa mbështetje artin

Institucionet nuk tregojnë sa 
duhet vëmendje për artistët, 
ku ndihma për aktivitetin e 
tyre mungon. Kështu shpre-

het skulptori i njohur Ermir Grez-
da, i cili flet për punën e tij gjatë 
kësaj kohe të vështirë. Artist i 
vlerësuar me aktivitetin e tij prej 
vitesh, Ermir Grezda flet dhe për 
projektet në vijim në fushën e 
krijimtarisë së tij në art. Skulptori 
tregon se në planet e tij është një 
ekspozitë në Firence, por thotë se 
gjithçka tashmë varet nga situa-
ta që po kalojmë me pandeminë. 
Në intervistën për gazetën “SOT” 
skulptori i njohur thotë se në këtë 
ekspozitë ai do të prezantojë 
punë, që janë realizuar në muajt 
e fundit, ndërsa është një bash-
këpunim që ka vijuar dhe më parë 
për veprat e tij në Firence. Duke 
folur për situatën që po kalojnë 
artistët këtë kohë skulptori Ermir 
Grezda thotë se është një situatë 
e vështirë. Grezda pohon se në 
vendin tonë mungojnë ekspozita 
dhe konkurset, që duhet të organ-
izohen nga Galeria Kombëtare e 
Arteve, ku nuk ka mbështetje për 
artistët dhe as programe artistike. 
Me problem skulptori shikon 
qëndrimin e institucioneve për-
ballë punës që bëjnë artistët, ku 
shprehet se në këtë kohë duket se 
askush nuk do t’ia dijë. Skulptori 
flet dhe për mungesën e një salle 
ekspozitash të kryeqytetit në 
Tiranë, ku thotë se është një prob-
lem i njohur, por deri tani nuk ka 
pasur vëmendje për të pasur një 
sallë të tillë. Ekspozitën e fundit 
në Tiranë me veprat e tij skulptori 
Ermir Grezda e hapi në vitin 2018, 
ku prezantoi vepra, që kishin në 
qendër figurën njerëzore. Me ak-
tivitetin e tij, Ermir Grezda njihet 
në punimet e tij për finesën dhe el-
egancën e formës si dhe teknikën 
e punimit të baltës me plasaritje, 
e mbivendosje të pjesëve në vol-
umet që krijon. Skulptori Grezda 
ndër vitet e krijimtarisë ka punuar 
në skulpturën monumentale, por-
trete në qeramikë dhe materiale 
të tjera ndërsa shumë prej veprave 
të tij ndodhen në Kosovë, vendet 
Europiane dhe SHBA.

-Kjo kohë me pandeminë sa 
ju kufizoi në aktivitetin tuaj me 
krijimtarinë, e vijuat punën në 
studio?

Unë këtë kohë kam vijuar të 
punoj në studio dhe jam marrë me 
vepra të ndryshme. Kam punuar 
me shpresë, që mund të fillojmë 
të bëjmë ndonjë aktivitet. Janë 
vepra të ndryshme, që unë kam 
punuar si në pikturë ashtu edhe 
në skulpturë.

-Kur thatë që me shpresën të 
kemi ndonjë aktivitet, në planet 
tuaja a është një projekt për të 
prezantuar veprat tuaja në pik-
turë dhe skulpturë?

Unë kam kohë që punoj dhe 
dua të prezantohem në një ek-

spozitë, por problemi është që 
nuk po dihet se kur do të hapen 
kufijtë, sepse pandemia ka sjellë 
shumë probleme dhe në Firence, 
Itali. Unë kam në plan që të jem në 
një ekspozitë në Firence të Italisë, 
por të shohim sepse çdo gjë varet 
nga situata që po kalojmë, ku dhe 
gjërat ndryshojnë herë pas here. 
Në Firence dua të prezantohem 
me veprat e mia, që kam punuat 
kryesisht këto 4-5 muajt e fundit 
në Tiranë. Në prezantime të tilla 
zakonisht duhen punë të reja, të 
freskëta, pra punë që nuk kanë 
qenë të bëra më parë. Prezantimi 
im në Firence të Italisë është në 
Auditorium Albuomo. Unë do të 
jem me një ekspozitë personale 
në Firence dhe është në bash-
këpunim për ekspozitën që vjen 
në vijim, sepse unë kam shkuar 
herë pas here atje, por puna është 
se dhe kur i kanë ata mundësitë 
këtë herë për ekspozitën time. 
Fondacioni “Romualdo Del Bian-
co” më afroi bashkëpunim, që të 
isha në Firence, por kam vite që 
bashkëpunoj me ata sepse bëjnë 
ndihma të natyrës artistike.

-Ekspozita juaj e fundit me 
skulptura në Tiranë ka qenë në 
vitin 2018. Një ekspozitë që u 
hap në tetor të 2018 dhe pati je-
honë. Në planet tuaja kur është 
një ekspozitë tjetër personale në 
Tiranë?

Të flasësh për një ekspozitë 
personale tani dihet që është 
shumë e vështirë, sepse çdo gjë 
bëhet me para sot. Por ku ka para 
tani? Për artistët nuk ka ndihmë, 
kjo është një gjendje tashmë që 
dihet.

-A jeni  interesuar pranë 
Galerisë Kombëtare të Arteve 
për ekspozitë?

Ne me Galerinë Kombëtare të 
Arteve nuk kemi lidhje. Asnjë nga 
ne nuk ka lidhje fare me Galerinë 
Kombëtare të Arteve.

-Pak ditë para jush dhe një 
tjetër piktor i njohur u shpreh 
me kritika për çfarë po ndodh me 
Galerinë Kombëtare të Arteve, 
ku sipas tij një sërë problemesh 
lindin nga mungesa e vëmendjes 
së institucioneve në vend. Ju kur 
pohoni që Galeria Kombëtare e 
Arteve nuk ka lidhje me ju, çfarë 
keni parasysh?

E kemi thënë dhe më parë këtë 
gjë, madje unë dikur kam dalë 
dhe kam protestuar me pankartë 
dhe para Galerisë Kombëtare të 
Arteve, sepse ajo nuk ka mendu-
ar për artistët në Shqipëri. Edhe 
Ministria e Kulturës e ka ditur 
këtë histori dhe nuk është se kjo 
zhvillohet në shtëpinë time dhe 
nuk dinë gjë. Por Ministria e Kul-
turës e ka pjesë të vetën Galerinë 
Kombëtare të Arteve, sepse ky 
institucion koordinon me minis-
trinë. Galeria Kombëtare e Arteve 
nuk bën pa Ministrinë e Kulturës, 
sepse fondet i merr nga ajo. Pik-
torë si Adrian Devolli, unë apo dhe 

ERMIR GREZDA:

të tjerë e kemi thënë dhe më parë 
që Galeria Kombëtare e Arteve 
duhet të tregojë më vëmendje për 
autorët shqiptarë, por nuk duan 
ta bëjnë këtë. Në Galerinë Kom-
bëtare të Arteve janë bërë ekspozi-
ta, janë ekspozuar autorë nga 
Kosova, apo dhe të huaj, por për 
artistët në Shqipëri nuk ka pasur 
vëmendje. Me artistët bashkëko-
horë nga Shqipëria nuk ka bërë 
asgjë Galeria Kombëtare e Arteve. 
Kush? Asnjë. Edhe Gazmend Leka 
e tha para një jave këtë problem, 
ku foli diku. Pra gjithsecili autor 
e ka shprehur këtë me të gjitha 
mënyrat, por as do t’ia dijë njeri 
për këtë problem. 

-Galeria Kombëtare e Arteve 
sipas artistëve nuk po blen më 
vepra nga autorët në vend për 
fondin, çfarë mund të thoni?

Nuk po ble, pra nuk ka më 
lidhje me ne ai institucion. Nëse 
hap dikush ekspozitën mund të 
shkosh ti blesh vepra. Por nëse 
autorët nuk kanë ekspozita çfarë 
mund të themi? Tani Galerinë 
Kombëtare të Arteve e kanë bërë 
si spital, e kanë lyer të gjithën 
sepse nga tërmeti pati dëmtime. 
Isha ditët e fundit dhe kanë mbyl-
lur plasaritjet, ja me këtë punë 
merren.

-Ju pohoni vështirësi, sipas 
jush çfarë sjell kjo për artistët?

Një situatë e vështirë për 
artistët, sepse as duan t’ia dinë 
institucionet. Përderisa nuk kemi 
programe, nuk ke mbështetje di-
het situata.

-Ju i drejtoheni gjithmonë 
GKA, por në Tiranë sipas au-
torëve të ndryshëm nuk ka një 
sallë ekspozitash të kryeqytetit. 
Si ndikon kjo?

Vetëm unë kam folur në 4 ar-
tikuj për këtë problem në këto dy 
vitet e fundit, por asgjë nuk është 
bërë. Mungesa e sallave është 
problem tek ne dhe në Tiranë nuk 
kemi një sallë ekspozitash. Nuk e 
dëgjon njeri këtë histori më.

-Herë pas here jeni shprehur 
me probleme edhe për mungesën 
e ekspozitave, konkurseve që 
duhet të organizohen nga GKA, 
çfarë sjell kjo?

Ekspozitat, konkurset i tako-
jnë Galerisë Kombëtare të Arteve, 
por ajo nuk e bën këtë. Nëse se 
bën Galeria Kombëtare e Arteve 
kush do ta bëjë? Shoqata nuk ka. 
Grupimet e artistëve sot sa janë?  

-Me mbylljen e aktiviteteve 
artistike ka pasur artistë, që 
janë shprehur se duhet të ishin 
përfshirë në paketat e ndihmës 

ekonomike, kryesisht të fushës së 
teatrit dhe muzikës. Ju çfarë mund 
të na thoni?

Kush ndihmon artistët? E bën 
projekt dhe as të kthejnë përgjigje, 
nuk të japin asnjë mundësi financiare 
dhe kështu që problemet vazhdojnë.

-Dekada me aktivitetin artistik, 
profesor në lice, sa jeni ndihmuar për 
aktivitetin tuaj?

Unë kam shumë vepra, që janë 
realizuar ndër vite. Jam i përfshirë 
edhe në një aktivitet, që do të bëhej 
në Milano, Itali, por dhe kjo nuk dihet. 
Unë jam zgjedhur në 20 artistët Eu-
ropianë. Pra për shkak të pandemisë 
ky aktivitet në Milano është shtyrë 
dhe nuk po merret vesh. Unë kam 
bërë aplikimin për fonde në Ministri 
të Kulturës për këtë aktivitet, botimi 
i Milanos ka dalë dhe aty janë ven-
dosur dhe veprat, por ministria nuk 
të jep asnjë lloj përgjigje. Çfarë të bëj?

-Në hapësirat tona në Tiranë 
ju herë pas here jeni shprehur dhe 
për problemin e veprave të artit, që 
mungojnë. Çfarë duhet bërë?

Kujt po i bie ndërmend. Njëri 
kishte bërë Selam Musain dhe u ven-
dos, por këto janë vepra patriotike . 
Vepra të mirëfillta për parqet tona 
nuk ka. Nuk ke çfarë të bësh, sepse 
nuk kemi gjë në dorë. Kjo është një 
pamundësi tek ne. Në çdo vend artistët 
mbështeten, kanë programe, marrin 

diçka ndihmë, kanë jetë kolektive ar-
tistike, por tek ne nuk ka as pro-

gram, as jetë artistike. Kush 
del ndonjë që kap ndon-

jë cironkë lart e poshtë 
bën ndonjë aktivitet. Në 
kohën e pandemisë këto 
probleme janë pasqyru-
ar të gjitha. Kur nuk 
ndihmon nga viti në vit, 
si do të ndihmojë shteti 
tani në kohë pandemie?  

Intervistoi: Julia VRAPI
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 Për mua është hera e parë në Shkodër me 
një ekspozite personale në një institucion 
dhe gjithashtu për herë të parë ndryshe i 
shfaqem publikut, me një profil të tillë me 

karakter të theksuar dramatik dhe politik...

Mjeshtri i valles popullore Besim Zekthi u nda nga jeta në 
moshën 84 vjeçare, pas një sëmundje të rëndë. Artisti “Nderi i 
Kombit” gjatë gjithë karrierës së tij mori vlerësime brenda dhe 
jashtë vendit. Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit 
Popullor shprehet se mjeshtri i valles Besim Zekthi “Nderi i 
Kombit” u duartrokit gjatë gjithë karrierës së tij. “Artisti humbi 
betejën me një sëmundje të rëndë, në moshën 84 vjeçare, në 
shtëpinë e tij në Tiranë, rreth një orë më parë. Teatri Kombëtar 
i Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor, i shpreh ngushël-
limet familjarëve, të afërmve, miqve, bashkëpunëtorëve dhe 
admiruesve që e duartrokitën gjatë gjithë karrierës së tij 
mjeshtrin e valles shqiptare, të pazëvendësueshmin, Besim 
Zekthi”, shprehej dje në njoftimin e tij TKOBAP. Artistë të 
njohur dhe përfaqësues të politikës shqiptare shprehën me 
mesazhet e tyre ngushëllime për mjeshtrin e valles koreogra-
fin Besim Zekthi. 
Regjisori i TOB, 
Nikolin Gurakuqi 
shprehet se mjeshtri 
Besim Zekthi do të 
rrojë në panteonin e 
kulturës shqiptare. “ 
I përjetshëm kujtimi 
i gjigantit të valles 
shqipe, që do rrojë 
përjetë në panteonin 
e kulturës së popul-
lit shqiptar”, thotë 
regjisori Gurakuqi. 
Koreografi dhe solisti 
i Ansamblit Popullor 
Genci Kastrati në 
mesazhin e tij pohon se mjeshtri Besim Zekthi do të mbetet 
i paharruar. “Humbje e madhe për familjen dhe për gjithë 
kombin shqiptar. Do të mbetet gjithmonë i paharruar në 
mendjet dhe zemrat tona profesor Besim Zekthi. Pushoftë 
në paqe”, shkruan Kastrati. Për ministren e Kulturës Elva 
Margariti Besim Zekthi, legjenda e kërcimit, shqipja e valles 
tonë u nda nga ne, duke lënë pas artin e tij të madh. “Besim 
Zekthi u kthye në një shembull dhe shkollë për brezat e rinj 
të kërcimtarëve, duke e kthyer traditën popullore, në një art 
elitar. U prehtë në paqe!”, shprehet ministrja Margariti në 
një status. Besim Zekthi lindi më 5 shkurt 1936 në Tiranë, 
kërcimtar, mjeshtër i valles popullore shqiptare, solist i 
pakrahasueshëm i Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Pop-
ullore, i cili shkëlqeu veçanërisht në vallet e njohura "Vallja e 
shqipeve" dhe "Festë ka sot Shqipëria" dhe ishte ndër pro-
tagonistët kryesorë që i dha Gjerdanin e Artë vendit tonë në 
Festivalin e Dizhonit në Francë në vitin 1970. 

Ekspozita prezanton rreth 20 punime në pikturë, punuar gjatë muajve të fundit

qytete të ndryshme të Shqipërisë, 
që me gjithë natyrën ushtarake 
bartin në vetvete dhe viktimat e 
ilustruara me mëshirë dhe tmerr 
nga fakte dhe dorëshkrime, foto e 
dokumente të ndryshëm”, pohon 
Tavanxhiu.

Ndërhyrja dhe prania artistike
Pikturuar me ngjyra, herë në 

letër e herë në beze, me një penel 
aq drithërues sa dhe ngulmues, 
figurat dalin nga hija e errët për 
t'u fiksuar si shejza në një natë pa 
hënë! Piktori shprehet se arsye-
ja qëndron në faktin metafizik, 
shkëputur nga "Pallati i ëndrrave" 
të Kadaresë, ku përshkruhet ske-
na në të cilën Macja e Zezë ka 
rrëmbyer hënën. "Një mace e zezë 
kishte kapur në gojë hënën dhe 
vraponte e ndjekur nga zhurma. 
Gjithë udhës nga ikte, dukeshin 
gjurmët e hënës së plagosur". 
Përmbushja e materializuar në 
letër thërret artistin për të skalitur 
tiparet e egërsirës me tri këmbë, 
personifikuar me Sfinksin Eris të 
Marsit. Sfinksi mbillte sherr ngado 

dhe vraponte ta përhapte sa më 
shpejtë atë”, pohon piktori. Në 
vijim të materialit për ekspozitën 
vjen skema e burg-terrorit në 
Shkodër dhe shtjellimi artistik. 
Piktori thotë ndër të tjera se për-
ballja me një situatë të këtillë, 
sa dramatike aq dhe mizore, në 
mendjen e artistit do ndriçojë një 
rrugëtim. “Ai do të shëmbëllehet i 
frikshëm në imazhe të shpërfytyru-
ara, të përziera, forma që dalin nga 
thellësia e një mjegulle të zymtë, të 
verbër, të shurdhër, memece, por 
me instinkte të arkaneve primordi-
ale! Me veprat kryesisht në pikturë, 
shpreh një koncept personal rreth 
përshkrimit të natyrës së errët që 
ka bartur ky vend dhe ilustrimin 
tërthorazi të figurës së xhelatit, 
duke përçuar edhe një herë qasjen 
sëbashku me tmerrin dhe trondit-
jen e pësuar nga regjimi në fuqi 
asokohe ndaj bashkëkombasve”, 
shprehet piktori Genti Tavanxhiu. 
Ekspozita, që çelet këtë mbrëmje 
do të qëndrojë deri më 30 gusht 
për vizitorët.

Mjeshtri i valles Besim 
Zekthi ndahet nga jeta, 

artistët: Humbje për kombin

Piktori Genti Tavanxhiu vjen me "Damnàtio 
Memoriae”, një ekspozitë me karakter dramatik

Julia VRAPI

“Damnàtio Memori-
ae” titullohet ek-
spozita personale 
e artistit të njohur 

Genti Tavanxhiu, që hapet këtë 
mbrëmje në qytetin e Shkodrës. 
Një ekspozitë e veçantë e artistit 
ndërkombëtar Genti Tavanxhiu, i 
cili rikthehet në vendlindjen e tij 
me mesazhe të forta. Ekspozita 
hapet këtë mbrëmje tek “Vendi i 
Dëshmisë dhe Kujtesës”, ku do 
të prezantohen rreth 20 vepra në 
pikturë të punuar prej tij gjatë 
këtyre muajve të fundit. Si piktor 
Genti Tavanxhiu thotë se punimet 
e tij janë në pëlhurë, si dhe në letër 
akrelik. Artist i vlerësuar brenda 
dhe jashtë vendit, Genti Tavanxhiu 
shprehet se këtë herë ekspozita e 
tij është me karakter të theksuar 
dramatik. “Janë ekspozuar rreth 20 
punime në pikturë, një pjesë pël-
hurë dhe tjetra në letër me akrilik. 
Ekspozita ka karakter te theksuar 
dramatik. Ajo do hapet me datë 29 
qershor në orën 19:00 dhe do jetë 
tërësisht e promovuar nga Bashkia 
e Shkodrës dhe zyra e Kulturës, 
në bashkëpunim me “Vendin e 
Dëshmisë dhe Kujtesës”. Për mua 
është hera e parë në Shkodër me 
një ekspozite personale në një in-
stitucion dhe gjithashtu për herë të 
parë ndryshe i shfaqem publikut, 
me një profil të tillë me karakter 
të theksuar dramatik dhe politik”, 
tregon piktori. Më herët për ek-
spozitën e tij artisti i njohur Genti 
Tavanxhiu ka pohuar se "Damnà-
tio Memoriae”, është thellësisht e 
ngjyrosur me nuancat e dramës, 
të cilat në raste të tilla pa dyshim 
lënë në memorien kolektive një 
trandje! “Ekspozita përfaqet në 
trajta të mitizuara, sikur t'i përk-
iste një periudhe të dyshimtë të 
zhytur në pluhurin e harresës, por 
aq e pranishme në qeniet tona sa e 
pashmangshme. Fjalë të shoqëru-
ara me shikime, që në qasje direkte 
kërkojnë shtrirje në memorie dhe 
duhet të jenë të kapshme duke 
kallur ndrojtjen! Materializimi i 
tyre ka qenë përherë thuajse tabu 
dhe po ashtu paraqitet ende sot 
në shfaqjen makabre në “Vendi i 
Dëshmisë dhe Kujtesës”. Hapësira 
të tilla tashmë janë të vendosura në 

Margariti: Pazari i vjetër 
i Krujës ruan mjeshtëritë

DRTK: Ndërhyrjet në kishën 
e Shën Kollit, kthim në identitet

Ministrja e Kulturës Elva 
Margariti vlerëson Pazarin e 
vjetër të Krujës për ndjesinë e 
traditës dhe trashëgimit brez 
pas brezi. Gjatë një vizitë në 
Pazarin e vjetër të Krujës 
me ambasadoren e SHBA në 
vendin tonë Yuri Kim, Marga-
riti thotë se edhe për atë ishte 
një zbulim i bukur. “Askund 
tjetër nuk mund t’i gjesh të 
ruajtura më mirë mjeshtëritë 
e endjes, të punimit të qele-
sheve, opingave, apo të drurit, 
si në Krujë. Pikërisht aty, në 
Pazarin e vjetër të Krujës 
mund të provosh ndjesinë e 

mirë të traditës dhe trashëgimit 
brez pas brezi. Për Ambasa-
doren e Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, në Tiranë, znj. 
Yuri Kim, ishte një zbulim i 
bukur dhe kënaqësi të prekte 
punimet tradicionale, motivet 
dhe ngjyrat karakteristike 
shqiptare. Pazari, muzeu, ka-
laja dhe rrugicat e ngushta të 
Krujës ju presin t’i vizitoni”, 
shprehet ministrja Margariti, 
që ka publikuara dhe foto gjatë 
kësaj vizite në Krujë. Ndërti-
mi i pazarit më të bukur dhe 
tërheqëse të Krujës daton rreth 
400 vjet më parë. 

Kisha e Manastirit të Shën 
Kollit në Mesopotam, Finiq, 
monument kulture i kategorisë 
së parë, i është nënshtruar pro-
cesit të restaurimit në dy faza të 
ndryshme. Drejtoria Rajonale e 
Trashëgimisë Kulturore Vlorë 
shpjegon dy fazat e ndërhyrjes 
që janë bërë në këtë monument 
kulture, që është i kategorisë 
së parë. “Faza e parë konsistoi 
në përforcimin konstruktiv të 
strukturës së kishës, restau-
rimin e çatisë, konsolidimin e 
muraturës si dhe restaurimin 
e ambienteve të brendshme 
të saj. Në fazën e dytë u krye 

restaurimi dhe konsolidimi i 
mureve rrethues të manastirit 
si dhe përforcimi konstruktiv 
i kambanares. Këto ndërhyr-
je restauruese kanë kthyer 
në identitet një nga monu-
mentet më të rëndësishëm të 
besimit të krishterë në jug të 
Shqipërisë”, shprehet DRTK 
Vlorë. Kisha ka një arkitek-
turë tepër të veçantë të stilit 
bizantin. Në fillim ka ekzis-
tuar si një tempull pagan dhe 
mbi rrënojat e tij është ngritur 
Kisha e Shën Kollit. Kisha ka 
pasur dy rindërtime në vitet 
1793 dhe 1845.

 Kompozitori Gjovalin Lazri nderohet 
me titullin “Mjeshtër i Madh”

Muzikologu, kompozi-
tori dhe pedagogu Gjovalin 
Lazri u nderua me titullin e 
lartë “Mjeshtër i Madh”. Në 
fjalën e tij gjatë ceremonisë 
të organizuar me këtë rast, 
presidenti Ilir Meta tha se 
artisti Gjovalin Lazri me 
aktivitetin e tij dhuroi kën-
aqësi, por dhe optimizëm 
për të ardhmen. “Me vio-
linçelin e tij profesor Lazri 
na ka dhuruar kënaqësi ar-
tistike dhe estetike, por mbi 
të gjitha mesazhe njerëzore, 
të cilat na kanë ndriçuar 
duke ndryshuar pozitivisht 

përditshmërinë e jetës sonë, 
por edhe duke na bërë op-
timist për të ardhmen”, tha 
kreu i shtetit. Titulli “Mjeshtër 
i Madh” shoqërohej me mo-
tivacionin: “Në vlerësim të 
talentit të spikatu r muzikor, 
të mjeshtërisë së lartë të 
interpretimit si violinçelist, 
si dhe me mirënjohje për 
kontributin e veçantë dhënë 
gjatë punës plot përkushtim 
si drejtues i Liceut Artistik 
“Jordan Misja” në fushën 
e pedagogjisë artistike për 
formimin profesional të ar-
tistëve të rinj”.
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Shtangisti i njohur analizon situatën që shkaktoi pandemia në peshëngritje, flet edhe për më të mirin

Ronaldo e Bufon modelet e mi, nuk tërhiqem 
pa i sjellë Shqipërisë medalje të tjera

ERKAND QERIMAJ:

Peshëngritja është sporti 
që i ka sjellë vendit shumë 
medalje të rëndësishme nga 
aktivitetet ndërkombëtare, 

duke bërë që shtanga të radhitet si 
një prej sporteve më efikasë dhe që 
mban një status elitar prej shumë 
dekadash. Padyshim që ka probleme, 
si në çdo disiplinë tjetër, e kjo krye-
sisht nga mungesa e infrastrukturës 
së përshtatshme e mbi të gjitha nga 
mungesa e sportit financiar, por 
sërish peshëngritja bën diferencë. 
Në 15 vjetët e fundit, peshëngritjen 
në Shqipëri e ka dominuar një emër, 
Erkand Qerimaj, kampion e rekord-
men kombëtar, medalist europian 
e botëror. Me një karrierë brilante, 
Qerimaj nuk është ngopur ende, ai ka 
uri për të fituar dhe po përgatitet për 
sfidat e ardhshme, filluar nga Euro-
piani i Moskës në fund të tetorit. Për 
të mosha nuk paraqet problem, pasi, 
siç thotë ai, i rëndësishëm është rezu-
ltati. Në këtë intervistë për gazetën 
“SOT”, Qerimaj shpalos objektivat 
e tij, vlerësimet rreth peshëngritjes, 
Ligjin e Sportit, debatin rreth më të 
mirit etj, por edhe shqetësimit për 
pakësimin e numrit të sportistëve 
në çdo disiplinë.

-Si ndikoi kjo situatë në objek-
tivat tuaja?

Po përgatitesha për Europianin 
që do të zhvillohej në Moskë, me 
ambicie të mëdha dhe për të kapur 
nivelet e larta sepse dëshiroja pikët 
e vlefshme për Olimpiadën e Tokios. 
Por pandemia e koronavirusit na 
i prishi këto plane, sepse garat u 
shtynë dhe kjo pati ndikimin e vet 
negativ. Pse negativ? Sepse ne ishim 
përgatitur për garë dhe gëzonim 
formë të mirë sportive. Megjithatë, 
vijojmë të stërvitemi, pasi garat vijnë 
shpejt dhe vëmendja ime është tek 
Europiani i Moskës që është caktu-
ar të zhvillohet në fund të tetorit e 
fillim të nëntorit në kryeqytetin rus. 
Sa i takon formës them se jam mirë, 
por jo në kapacitetin maksimal, pasi 
ruajmë një nivel stërvitshmërie që 
shkon në 60-70% të formës, për të 
mos u konsumuar dhe për të mos 
kaluar në nivele që sjellin dëmtime 
me pasoja. Pra, po mbajmë një nivel 
disi më të ulët stërvitor, për ta shtuar 
ritmin kur të afrojnë garat.

-Besoj ta kanë bërë shpesh 
pyetjet e një tërheqjeje nga sporti. 
Ndoshta e ngatërrojnë moshën tuaj 
(32 vjeç). Kur keni ndërmend të dilni 
në “pension”?

Nuk kam ndërmend ta bëj këtë 
për së shpejti, pasi unë kam rezul-
tate të larta. Sigurisht që një ditë do 
të tërhiqem, por kjo do të ndodhë 
atëherë kur unë e shoh që nuk kam 
çfarë t’i jap më sportit. Por, sa kohë 
unë kam rezultate të nivelit të lartë, të 
nivelit europian, në nivel rekordesh, 
atëherë nuk ka arsye të tërhiqem. 
Jam habitur s’i ma kërkojnë këtë, 
madje mbaj mend që këtë pyetje ma 
shtronin që kur isha 21 vjeç, por har-
rojnë se unë rezultatet i kam pasur të 

qëndrueshme, nuk kanë njohur ulje 
dhe falë tyre kam konkurruar e fituar 
në gara të mëdha të peshëngritjes. 
Mos harroni, sot ka kampionë bote 
që janë shumë më të mëdhenj se 
unë. Kampioni kinez i peshës time 
është 36 vjeç. Shihni edhe në futboll 
lojtarë si Ronaldo 35 vjeç, që luan 
ende në nivele shumë të larta, apo 
dhe Bufon, që ka kaluar 40, që vijon 
luan në Serinë A. Këta janë shembuj 
shumë motivues për mua dhe më jap-
in shtysë të stërvitem e të konkurroj. 
Kjo më bën të ndihem mirë, sigur-
isht, dhe asnjëherë nuk më iku uria 
për garë dhe dëshira për të fituar e 
përfaqësuar flamurin e vendit tim. 
Pra mosha s’ka kurrfarë rëndësie sa 
kohë rezultatet janë të nivelit të lartë 
dhe fatmirësisht rezultatet e mia janë 
të nivelit europian e botëror.

-Cilat janë objektivat tuaj në 
vijim?

Europiani i Moskës është një 
objektiv madhor dhe i pari në radhë 
ku do të testoj forcën dhe rezultatet 
e mia. Unë dua medalje, padyshim, 
dua të ngre lart flamurin shqiptar. 
E dëshiroj suksesin pasi kjo garë ka 
vlerë kualifikuese për Olimpiadën. 
Që unë ta realizoj këtë pritshmëri, 
pra kualifikimin olimpik, më duhet 
një vend nderi në këtë garë, pra në 
3-4 më të mirët e Europës. Analiza 
bëhet duke gjykuar edhe mbi bazën 
e rezultateve në garat e mëparshme. 
Në Katar, turne i zhvilluar në dhjetor, 
unë ngrita 157 kg në shkëputje dhe 
194 kg në shtytje. Zura vendin e 
dytë, kurse vendin e parë e zuri një 
gjerman që ngriti 1 kg më shumë 
se unë në shtytje. Pra në këtë garë 
morën pjesë kampionët e Europës. 
Siç shihet, rezultate e mia qëndrojnë 
në nivel të lartë europian.

-Rivaliteti në garat e mëdha 
europiane e botërore është i madh, 
por i fortë është rivaliteti dhe brenda 
vendit. Si e keni përjetuar këtë frymë 
gare në Shqipëri dhe cili është rapor-
ti juaj me sportistët e tjerë?

Rivalitet ka, pasi secili luan dhe 
bën garë për veten e tij, pra për fitor-
en e tij. Secili e dëshiron suksesin, 
pra ka rivalitet, por kjo nuk e prish 
respektin brenda garës dhe miqësinë 
tonë jashtë garës. Raportet e mia me 
sportistët e tjerë janë korrekte. A ka 
rivalitet? Sigurisht që ka, kur futesh 
në një garë shkon për të fituar dhe 
kështu ndodh me të gjithë ne. Por kjo 
nuk e ka vrarë miqësinë që ekziston 
mes nesh, sportistëve.

-Po raporti juaj me institucionet 
sportive, si paraqitet? Mos harrojmë, 
ju shpesh keni qenë zë kritik ndaj 
pushtetarëve…

Përderisa flasim për institucion, 
atëherë edhe raportet janë in-
stitucionale. Është e vërtetë që kam 
ngritur zërin shpesh, por e kam 
bërë për problemet që shqetësojnë 
sot sportin tonë. Pse ndodh kjo? Kjo 
ndodh sepse problematika në sport 
mbetet e njëjta. Janë bërë disa për-
parime, disa gjëra janë ndërtuar, por 
probleme hasim përditë, mbeten ato 

problemet e mëdha që shqetësojnë 
sportin shqiptar në tërësi. Janë bërë 
edhe përpjekje të mira për zhvillim, 
sigurisht, por Shqipërisë po i pakëso-
hen sportistët. Rinia qëndron rrugëve 
e nuk vjen në stërvitje. Këtë do ta 
vuajmë të gjithë në të ardhmen, pasi 
nuk do të kemi përfaqësim serioz e 
cilësor.

-Ku e bazoni këtë?
E bazoj në atë që shoh dhe nuk 

është fjala vetëm për peshëngritjen, 
por edhe në sporte të tjera. E shoh 
në mundje, në boks e në shumë 
sporte të tjera. Klubet kanë më 
pak sportistë. Kur bie numri është 
shenjë alarmante, që do të thotë se 
sporti nuk tërheq. Kjo ndodh, sepse 
prindërit i tërheqin fëmijët kur 
shohin se nuk vlerësohen. Kur gjërat 
nuk duken mirë, prindi përpiqet t’i 
ndryshojë fëmijës drejtimin, sepse 
në sport nuk e gjen veten. Kjo është 
shumë e dëmshme dhe ka të bëjë me 
politikat sportive të angazhimit dhe 
motivimit financiar.

-Nuk është njëlloj për një sportist 
të ushtrohet kur është beqar e më 
pas familjar. Sa ka ndikuar familja në 
stërvitshmërinë dhe rezultatet tuaja?

Po, kjo është normale, ku bëhesh 
prind rritet edhe përgjegjësia, shto-
hen punët. Më parë i kisha gati, 
por tani ca punë i bëj, një ngarkesë 
më të madhe e kam. Por unë këtë 
e shoh si motivim dhe të jem i sin-
qertë me ju familja më ka ndihmuar. 
Ka ngarkesë por është motivuese. 
Jashtë shtetit, sportistët qëndrojnë të 
grumbulluar dhe çdo gjë e kanë gati, 
kurse ne i kemi gati vetëm kur bëjmë 
grumbullime të rralla. Megjithatë, 
faleminderit Zotit, për mua familja 
ka qenë shtysë e madhe.

-Nuk ndodh shpesh të pyetet një 
sportist për më të mirin. Ka rivalitet, 

por ka dhe respekt. Shpesh ka gjy-
kim emocional. Për ju, kush është 
peshëngritësi më i madh shqiptar?

Peshëngritja jonë ka qenë një 
sport elitar, gjithmonë, ka pasur në 
çdo kohë sportistë cilësorë. Por nëse 
flasim për më të mirin, Pirro Dhima 
është më i miri i të gjitha kohërave 
i shpallur edhe zyrtarisht nga or-
ganizmat botërorë të shtangës. Me 
katër medalje olimpike, 3 ari e 1 
bronzi, Pirro është nga ata sportistë 
që pikërisht në bazë të rezultateve 
meriton të jetë më i miri. Natyrisht, 
këtu hyjnë në lojë kushtet që i janë 
afruar, mbështetja që ka pasur etj. 
Dikujt i pëlqen e dikujt jo, por Pirro 
është më i miri. Fundja ai ka dalë 
nga ky vend dhe pavarësisht se ka 
përfaqësuar një flamur tjetër, unë 
e gjykoj në aspektin profesional 
dhe të rezultateve. Pra gjykimi im 
për Pirron dhe të gjithë shqiptarët 
e tjerë, si Luan Shabani e Viktor 
Mitro, që garuan për Greqinë, 
është një gjykim sportiv. Dhe ata 
meritojnë respekt profesional. Janë 
sportistë nga Shqipëria që garuan 
për ekipin grek në atë periudhë, 
por Greqia e atyre viteve kishte në 
ekipin e shtangës vetëm 1 sportist 
të mirëfilltë grek, 5 të tjerë ishin 
shqiptarë e 2 rusë. Këtu nuk duhen 
ngatërruar analizat sportive me 
qëndrimet emocionale e nacionale. 
Unë kam qenë në palestrën e ekipit 
kombëtar grek, jam stërvitur atje 
dhe sportistët grekë më respektonin 
të gjithë, më respektonin si kampion 
Europe. Edhe Granit Xhaka për-
faqëson Zvicrën, por atij nuk mund 
t’i mohohet profesionalizmi që e 
karakterizon.

-Kreu i KOKSH-it, Viron Bez-
hani, ka apeluar së fundmi tek in-
stitucionet e sportit dhe qeveria që të 

mbështeten sportistët elitarë me një 
fond special. Si ju duket ky qëndrim 
i KOKSH-it?

Nuk e di kush është përfshirë në 
listë dhe cilët kanë qenë kriteret e 
përzgjedhjes, por lëvizja më duket e 
drejtë. Mos harrojmë se në Shqipëri 
është shumë e vështirë të bësh sport. 
Nuk po dalim nga Liqeni e po bëjmë 
vrap për qejf, sporti profesionist 
kërkon kushte, ndryshe nuk vijnë 
rezultatet.

-Është vënë në rrugë miratimi 
edhe një Ligj Sporti, por ka shumë 
debate rreth tij. Cili është mendimi 
juaj?

Asgjë, flitet kot. Ky ligj nuk e zg-
jidh problemin e sportistëve elitarë. 
Thuhet se i jep drejtim punësimit 
të sportistëve por në realitet i lë 
rrugëve, pasi nuk specifikon asgjë 
në lidhje me këtë çështje. Në realitet 
sportisti përfundon sa në një derë në 
një tjetër, ku merr përgjigje të tipit “të 
takon, s’të takon”. Pra është evazive. 
Sa për krahasim, në Itali sportistët 
e kanë të qartë ku punësohen. Atje 
jo vetëm i punësojnë, por u hapen 
edhe rrugët, kurse ligji tek ne është 
i mangët e nuk i kanë dhënë aspak 
drejtim. Ecet me... “bëjmë sikur”, 
dalin në televizor, flasin, por në real-
itet nuk ka ndryshime. E si mund të 
ndodh ndryshimi i shumëpritur, kur 
s’ka ndryshim në pagë, kushte stër-
vitore, punësimi etj? Palestra është 
bërë, dakord, por mungon trajtimi. 
Pse duhet kjo? Sepse të rinjtë duhet 
ta dinë se çfarë përfiton nga sporti, 
nëse del Kampion Europe apo Bote? 
Jo thjesht me një VKM. Këtu thonë 
fitoi kaq e aq milionë nga ligji, por 
askush nuk kujtohet për shifrën e 
shpenzimeve që i duhet një spor-
tisti për të dalë Kampion Europe e 
Bote. Që të arrish atje duhen qindra 
milionë lekë, për masazhatorët, se-
ancat stërvitore specifike, mjekësia 
sportive, grumbullimet, terapitë etj. 
Të arrish deri Kampion Europe ka 
kosto shumë të lartë, por askush nuk 
e llogarit këtë.

-Diçka të fundit, dihet lidhja 
juaj me Vllazninë dhe Shkodrën, por 
figuroni si sportist i Tiranës. Ndajeni 
mendjen, më mirë i Vllaznisë apo i 
Tiranës?

Unë kam qenë sportist i Vl-
laznisë, kam arritur rezultate shumë 
të larta me atë skuadër dhe kam 
pasur sukses. Kam qenë sportisti më i 
mirë i Vllaznisë për shumë kohë, kam 
pasur arritje të mëdha, por edhe tek 
Tirana jam ndjerë mirë. Mos harroni, 
unë jam sportist profesionist dhe që 
nga viti 2006 jam në Tiranë. Këtu kam 
mbaruar shkollën dhe jam qytetar 
në Tiranë. Ndihem mirë vërtet dhe të 
themi të drejtën këtu ka më shumë 
mundësi për sportistët. Sidoqoftë, 
duke qenë profesionist, ëndrra ime 
është të mbaj rezultate të larta që 
të përfaqësoj me dinjitet vendin tim 
dhe misioni kryesor është të ngre 
flamurin shqiptar në garat e mëdha 
europiane e botërore.

Intervistoi: Adriatik BALLA
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TË SHTUNËN
Flamurtari-Luftëtari  6-1
Partizani-Laçi  1-0

TË DIELËN
Vllaznia-Teuta   0-3
Kukësi-Bylis  1-0
Skënderbeu-Tirana 1-2

RENDITJA
1.Tirana   65
2.Kukësi  56
3.Teuta   50
4.Laçi   49
5.Skënderbeu   48
6.Partizani  47
7.Bylis   43
8.Vllazni  39
9.Flamurtari  14
10.Luftëtari  14

NDESHJET E 
JAVËS SË 31-TË

SOTSOT sport www.sot.com.al

Drita e Gjilanit po marshon drejt 
titullit në IPKO Superligën e Kosovës. 
“Intelektualët” mposhtën 2-0 Dukag-
jinin e vendit të fundit, por për ta gjetur 
golin e parë iu deshën plot 57 minuta 
lojë. Veterani Liridon Leci me golin e 
tij që zhbllokoi sfidën, çliroi emocion-
alisht vendësit, ndërsa pak minuta më 
Vonë Fazliu realizoi golin e sigurisë. 
Drita shkon në 58 pikë, 7 me shumë 
se Prishtina, që këtë të hënë pret Fer-
onikelin. Fitore shumë e rëndësishme 
e Flamurtarit 3-2 ndaj Ferizajt në 
kryeqytet. Kelmendi dy herë (në rastin 
e parë me 11-m) dhe Shala shënuan 
për kuqezinjtë, ndërsa për Ferizajn nuk 
mjaftuan golat e Asanit dhe Oranas. 
Kurse Trepça ’89 mundi 4-2 Drenicën.

SULMUESIBardheblutë fituan 2-1 në Korçë, duke ia prerë shpresat Kukësit në rrugën drejt titullit kampion

Adriatik BALLA

Kryendeshja e javës së 31-të të 
Kategorisë Superiore, Skën-
derbeu-Tirana, u luajt dje në 
Korçë dhe ishte padyshim 

dueli më i bukur e më spektakolar i 
kësaj xhiroje dhe njëherësh një nga 
ndeshjet e bukura të këtij kampi-
onati. ishte një përballje ndërmjet dy 
skuadrave që kanë cilësi, por edhe dy 
teknikësh që kishin shfaqur në fushë 
skemat e tyre më të mira taktike në 
aspektin sulmues. Pati një lojë të fortë 
në të gjitha repartet, ku Tirana synonte 
t’i vinte “kapak” titullit me fitoren e 
vështirë në transfertë ndaj Skënder-
beut, kurse korçarët synuan deri në 
fund fitoren për të mbajtur gjallë deri 
në fund garën e titullit, duke i dhënë një 
dorë ndihmë edhe Kukësit që e fitoi dje 
duelin e tij me Bylisin. Por nuk ndodhi. 

45 minutat e para, në 
Korçë mjafton Mensah

Skënderbeu e gjeti shumë shpejt 
golin në takimin e djeshëm kundër Ti-
ranës, pasi Mensah shënoi në minutën e 
9-të, duke i dhënë një avantazh të madh 
skuadrës vendase që të menaxhojë 
epërsinë për shumë minuta. Natyrisht, 
pritej një entuziazëm i Skënderbeut 
në këtë ndeshje, jo vetëm për faktin se 
korçarët po luftojnë për pjesëmarrje në 
Europë këtë edicion, por njëherësh dhe 
për të kthyer staturën e tyre të fortë në 
kampionat, ku prej gati një dekade kanë 
pasur ndikim të fortë dhe janë konsid-
eruar madje si një prej ekipeve më të 
forta të futbollit tonë ndër vite, dy herë 
si pjesëmarrës në fazën e grupeve të 

Ligës së Europës. Sa i takon ndeshjes në 
tërësi, ajo luhej në mesfushë, me shumë 
dyluftime, ku Tirana bënte përpjekje për 
të çarë mbrojtjen vendase e korçarët u 
fokusuan tek sulmi frontal, duke e vënë 
në vështirësi serioze gjatë minutave të 
para ekipin bardheblu. Goli i Mensah u 
realizua me kokë pas një goditje këndi 
nga minuta e 20-të e deri në fund të 
pjesës së parë, loja u bë e çmendur, me 
sulme e kundërsulme nga të dy kampet, 
por dukshëm bardheblutë humbën 
shumë raste të mira shënimi me Bathën 
e Torasën. Ndërsa në kampin korçar 
lojtari më i rrezikshëm gjatë fraksionit 
të parë të lojës ishte Mensah. 
Pjesa e dytë, fati s’është me Tiranën

Në pjesën e dytë spektakli u fuqi-
zua dhe Tirana rriti presionin në fazën 
ofensive. Menjëherë sapo nisi loja u dha 
shkëndija e fortë me anë të Torasës, i 
cili, pasi u shërbyer nga Kale, gjuan me 
kokë dhe gjen të papërgatitur Koliçin, 

por sfera çuditërisht përfundon jashtë. 
Në minutën e 51-të Batha bën një goditje 
ballore, por këtë herë Koliçi bën një su-
perpritje, duke larguar topin në këndore. 
Në minutën e 59-të Tirana pretendon një 
penallti pas rrëzimit në zonë të Kale, 
por gjyqtari Eldorian Hamiti nuk ndan 
të njëjtin mendim. Protestojnë lojtarët 
e Tiranës, por gjyqtari ndëshkon me të 
verdhë Elezin. Në minutën e 64-t është 
sërish Tirana në aksion. Topi i ardhur 
nga goditja e këndit, në zonë goditet 
nga Muçi, por sërish jashtë. Më në fund 
Tirana shpërthen e gjitha përpara. Dhe 
në minutën e 71-të vjen goli i barazimit 
me anë të Majkëll Ngo. Kobinah kroson 
saktë në zonë nga e majta dhe para 
portierit zbulohet shtatlarti Ngo, i cili 
me kokë, i pashqetësuar, godet dhe për-
shëndet rrjetën, duke barazuar shifrat në 
1-1. Entuziazmi bardheblu jep efekte të 
menjëhershme, pasi Majkëll Ngo shënoi 
golin e dytë të Tiranës në minutën e 77-

Një nga lojtarët e Kom-
bëtares më të spikatur që luan 
në nivele të larta të futbollit 
europian është kapiteni El-
seid Hysaj, i cili ka shprehur 
në vijimësi gjatë muajve të 
fundit dëshirën për t’u larguar 
nga Napoli. Por me ardhjen e 
Gatuzos në krye të pankinës 
ai gjithnjë e më shumë po 
fiton terren në fushë dhe rol 
titullari. Sidoqoftë, në futboll, 
planet mund të ndryshojnë 
papritur, në varësi të situatave 
të krijuara. Kështu po i ndodh 
edhe mbrojtësit të Kombëtares 

Shqiptare, Elseid Hysaj, i cili 
nga një lojtar që prej një viti 
kërkon largimin, mund të qën-
drojë te Napoli duke rinovuar 
kontratën. Mbrojtësi shkodran 
ka rigjetur veten nën drejtimin 
e Xhenaro Gatuzos, çka kë 
bërë që problemet që hasi kur 
ishte Ançeloti të hidhen pas 
krahëve. Sipas gazetës italiane 
“Il Mattino”, tani gjërat kanë 
ndryshuar. Futbollisti shqiptar 
jo vetëm që mund të rinovojë, 
por edhe të qëndrojë më gjatë 
si protagonist nën hijen e Ve-
zuvit. Gatuzo do të vepronte 

si ndërmjetës për rinovimin e 
mbrojtësit të krahut, duke bërë 
presion për qëndrimin e tij. Fl-
eksibiliteti i shqiptarit në të dy 
krahët e ka bindur menjëherë 
teknikun kalabrez. Dhe nëse 
një futbollist detyrimisht duhet 
të largohet, Gatuzo preferon t’i 
japë duart francezit Malkuit. 
Mbetet të shihet në merkato se 
çfarë rruge do të marrë Hysaj, 
por siç thamë edhe më sipër, 
javët e fundit ai ka fituar vend 
titullari me Gatuzon dhe dje 
ishte sërish në fushë në forma-
cionin titullar. 

Mbrojtësi/ Hysaj do largimin, 
Gatuzo insiston për qëndrimin

Drita vijon marshimin 
drejt titullit kampion 

në Superligë

Sadiku tjetër gol, 
regjistron një rekord si 
bomber me Malagën

Kastrioti ngjitet me 
goleadë, Lushnja ia

shuan shpresat Pogradecit

KOSOVË

KATEGORIA I

të, pasi gjeti të papërgatitur mbrojtjen 
korçare. Topi kromohet në zonë ku 
Ngo fillimisht me kokë e më pas edhe 
Kobinah tentojnë ta shtyjnë në rrjetë, 
por ka rrëmujë totale e si përfundim, pas 
devijimit të Koliçit, sfera përfundon në 
këmbët e Ngo që tund rrjetën për herë 
të dytë. Tirana e përmbys rezultatin dhe 
arrin ta mbajë fitoren deri në fund, duke 
fituar 2-1 dhe duke siguruar tri pikë me 
mjaft vlerë para dueleve të mëdha me 
Kukësin rival dhe me Partizanin, të cilat, 
pas kësaj ndeshjeje janë direkte, por jo 
krejtësisht përcaktuese për titull, pasi me 
fitoren e djeshme në Korçë Tirana shkon 
në 65 pikë, sërish 9 pikë më shumë se 
Kukësi i vendit të dytë. 

U luajtën dje 4 sfidat e vlefshme 
për fazën “Play-Out” të Kategorisë 
së Parë, ku u regjistruan një numër 
rekord golash. Apolonia triumfoi me 
rezultatin tenistik 8-5 ndaj Besës, 
ndërkohë që Pogradeci u mposht në 
transfertë ndaj Lushnjës me rezultatin 
3-2. Për sa i përket Grupi A, të 2 sfidat 
përfunduan në barazim 2-2. Kastrioti 
siguroi matematikisht ngjitjen në Kat-
egorinë e Parë, me pikën e marrë në 
Shijak. Ndërkohë, ndeshjet e djeshme 
prodhuan këto rezultate: Grupi A-Er-
zeni-Kastrioti 2-2; Besëlidhja-Korabi 
2-2; Grupi B - Lushnja-Pogradeci 3-2; 
Apolonia-Besa 8-5. Siç shihet Kastrioti 
e ka siguruar matematikisht ngjitjen 
dhe pret verdiktet e të tjerëve.

Sulmuesi kuqezi, Armando Sadi-
ku, është shumë pranë rekordit të 
dekadës për skuadrën e Malagës. Ai 
gjeti rrjetën ndaj Zhironas duke arritur 
në 13 gola për këtë sezon. Në minutën 
e 50-të të ndeshjes, pas një harkimi 
nga e djathta, Sadiku u zhyt dhe me 
kokë dërgoi sferën në rrjetë. Një fes-
tim i gjatë me shokët e skuadrës dhe 
drejt tribunës për sulmuesin i cili është 
kthyer në elementin kryesor të sulmit 
të Malagës. Ky ishte goli i 13 në një se-
zon të vetëm që e mban atë në vendin 
e dytë në këtë dekadë si golashënuesin 
më të mirë për Malagan, pasi Rondon 
ka qenë ai që ka shënuar 14 gola në një 
sezon të vetëm dhe askush tjetër nuk i 
është afruar kësaj shifre.

Tirana përmbys Skënderbeun, mbetet 
+ 9 në renditje, titulli një formalitet

Superiorja nuk prodhoi surpriza në ndeshjet 
e ditës së djeshme, as në Elbasan ku Kukësi mori 
tri pikë përballë Bylisit, duke e nxjerrë këtë të 
fundit nga gara europiane në kampionat, por as 
në Shkodër, ku Teuta poshtëroi Vllazninë 3-0 dhe 
ku shkodranët tani janë thuajse zyrtarisht në “play-
out”, kurse durrsakët kanë një shans përveç Kupës 
që të sigurojnë zonën e Europa League. Natyrisht, 
për fitimtarin Kukës ka dhe mangësi. Fitore e 
vuajtur dhe me polemika e Kukësit ndaj Bylisit 
në “Elbasa Arena”, ku fituesi u përcaktua pas një 
11-metërshi të dyshimtë të dhënë në gjyqtari Andi 
Koçi në fund të pjesës së parë. Skuadra e drejtuar 
nga Orges Shehi e pa veten në vështirësi në minu-
tat e fundit, ku mund të ishte ndëshkuar me një gol 

që do t’i hiqte dy pikë. Në fakt, Kukësi dominoi në 
lojë dhe me raste gjatë pjesë së parë, por epërsinë 
e mori pas një penalltie “të vjedhur” në njëfarë 
mënyre nga Gavazaj, pas dyluftimit me Qardakun. 
Koçi pa parregullsi në ndërhyrjen e futbollistit 
të Bylisit, duke shkaktuar irritimin ballshiotëve. 
Gjithsesi, kryesori Koçi këmbënguli në vendimin 
tij dhe nga pika e bardhë u tregua i saktë Shkurtaj. 
Dha gjithçka Bylisi në pjesën e dytë, madje pati një 
rast të pastër me Sallakun, por u shfaq vendimtar 
në ndërhyrje portieri Xhika. Në minutat e fundit 
Bylisi e mbylli në portë kundërshtarin, por nuk pati 
qartësinë apo cilësinë për t’i përmbyllur me goditje 
në portë aksionet. Ndërkohë, ka një tjetër zhgënjim 
për Vllazninë, që brenda pak ditësh mori humbjen 

e dytë përballë Teutës (0-3). Këtë herë shkodranët 
u mposhtën 0-3 në “Loro Boriçi” e duhet të shtrën-
gojnë rripat në ndeshjet e mbetura të sezonit për të 
shmangur “play out”-in. Golin e parë për durrsakët 
e realizoi Kallaku, me 11-metërsh, pas ndërhyrjes 
së gabuar të Krymit ndaj Hebajt thuajse mbi vijën 
e 16 metrave. Rast për tu riparë, por kryesori ishte 
i bindur në vendimin e tij. Vllaznia e rriti presionin 
në fushën kundërshtare në pjesën e dytë, por mori 
një tjetër goditje të rëndë në minutën e 83-të, kur 
Emiliano Vila i çoi shifrat 0-2, ndërsa dy minuta më 
vonë Aleksi shndërroi në gol penalltinë e dytë të 
fituar nga Teuta në këtë ndeshje. Skuadra e drejtuar 
nga Edi Martini me këtë fitore ngjiten në vendin 
e tretë, me 50 pikë.

Kukësi fitore minimale ndaj Bylisit, Vllaznia poshtërohet nga Teuta
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Justin Bieber i quan akuzuat shpifje 
dhe kërkon 20 milionë dollarë

1-Është rojtar pylli. 2- Bravo të qoftë, të lumtë. 3- Qendër. 4- Mëri, 
mllef. 5- Është lumi që kalon përmes Rostovit në Rusi. 6- Shkrimtari 
Kristo në inic. 7- Ai i Lek Dukagjinit. 8- Një opera e Pjetër Maskanjit. 
9- Fshat turistik buzë liqenit të Pogradecit. 10- Okej. 11- Aktorja e 
dëgjuar e telenovelave Noriega. 13- Krahinat, viset, trevat. 14- Akuzoj 
apo kallëzoj. 15- Një kafshë e egër mishngrënëse. 16- Një kryeqytet 
europiano-perëndimor. 18- Pronë e një institucioni fetar. 19- Njësoj 
si delikatesë. 20- Një lloj sporti. 22- Kokona i letrave, njihet edhe si 
formulues i fjalorit frëngjisht. 23- Shteti San ..., një minishtet brenda 
kufijve të Italisë. 25- Është perde në teatër. 26- Kallamata e skenës, 
pa fund. 27- Lloj qumështi, i konservuar. 28- Humoristi italian Banfi. 
29- Boli, i ngatërruar. 30- Nuk i tregohen ato babait. 32- Gazeta që 
ke në dorë. 33- ... Spencer. 34- Pianistja e talentuar Skënderi në inic. 
35- Komuniteti Europian.

1- Një shumëfaqësh që ka si bazë një trekëndësh apo shumëkëndësh. 
7- Veshjet gjimnastikore për vajza në shkollë. 12- Njeri i zgjuar, por 
dhelparak. 13- Shkrimtari turk ... Aziz. 14- Sheshi i shtangës te ngritësit 
e peshave. 15- Kompozitori Arapi. 16- Fill i hollë pambuku. 17- Defektet. 
19- Një lule dekorative. 20- Mikhail ..., ish-kampion ndërkombëtar në 
shah. 21- Një qytet bregdetar në jug të Spanjës pothuajse në brigjet e 
Gjibraltarit. 22- Gjigant. 23- Behari që na bën të qeshim. 24- ... Ir Sen, 
ish-udhëheqës korean. 25- Dëftesë dore që vërteton marrjen e parave. 
26- Dëshirë e shfrenuar për të arrirë diku. 27- Qendër. 28- Drejtues 
partie. 29- Është qytet dhe ekip futbolli grek. 31- Instituti Teknik. 32- 
Fjalë me të cilën kuptojnë burimin nga është marrë lajmi. 33- Opera ... 
Godunov e kompozitorit Çajkovski. 34- Pjesë muzikore për një ose dy 
vegla. 35- Ka të tillë elektrike, por edhe plazhi. 36- Është gjitar i madh 
brejtës që jeton në strofka, me lëkurë të çmuar. 37- I kushtohet apo i ...

Këngëtari Justin Bieber është i njohur për 
këngët e tij. Por duket se këtë kohë ai nuk po 
gjen qetësi, në vijim të aktivitetit të tij. Më herët 
gjatë javës që lamë pas, u bë me dije se Bieber 
është akuzuar nga dy gra për sulme seksuale. 
Por pas kësaj mësohet Bieber ka ngritur padi, 
ku kërkon 20 milionë dollarë për shpifje ndaj 
dy grave, që e akuzuan atë më parë për sulme 
seksuale. CNN ka marrë një kopje të padisë. Një 
prej grave, e cila është renditur në padi si Jane 
Doe-2 dhe e identifikuar si “Kadi” në Twitter, pre-
tendon se Bieber e sulmoi atë herët në mëngjesin 
e 5 majit të vitit 2015, në një hotel në Nju Jork. 

Ankesa e Bieber i quan pretendimet faktikisht 
të pamundura dhe thotë se ato: “kundërshtohen 
nga vetë deklaratat e saj të shkruara paraprake, 
mbështeten vetëm nga tekste të falsifikuara ose 
të rreme, dhe pretendimet e saj janë një trillim i 
plotë për qëllimin e vetë-deklaruar të rritjes së 
famës dhe vëmendjes, dhe ka shumë dëshmitarë 
që kundërshtojnë gënjeshtrat e këqija të Kadi”. 
Gruaja e dytë, e renditur si Jane Doe-1 dhe e 
identifikuar si “Danielle” në ankesë, akuzoi Justin 
Bieber se e sulmoi atë më 10 mars të vitit 2014, në 
Hotel Four Seasons në Austin, Texas. Që atëherë 
ajo ka fshirë tweet-et e saj.  

Adresa
Në një stacion të ruajtjes së 

zjarrit, bie zilja e telefonit dhe njëri 
prej punonjësve kap receptorin 
dhe dëgjon personin që flet:

-Këtu është stacioni i policisë 
së Marmosedios, ka rënë një zjarr, 
mund të vini menjëherë ju lutem?

Dhe punonjësi që i përgjigjet:
-Do të jemi atje sa më shpe-

jtë të jetë e mundur. Por, meqë 
ra fjala, si mund të vijmë për në 
Marmosedio?

Dhe tjetri që përgjigjet nga 
telefoni tepër i mërzitur:

-Dhe këtë ma kërkoni mua? 
Përdorni kamionin e madh me 
çisternë!

Burri dhe gruaja
Një ditë gruaja po hante drekë 

me bashkëshortin e saj. Një mo-
ment burri pasi kishte mbaruar i 
thotë gruas:

-E dashur kur të mësosh të 
gatuash, do të pushojmë nga puna 
kuzhinieren tonë.

Gruaja menjëherë përgjigjet:
-Do të pushojmë nga puna 

shoferin dhe kopshtarin, kur ti të 
jesh më i dashur me mua.

Ëndrra e djalit
Para se të nisej në shkollë djali 

i vogël i drejtohet babait të tij, duke 
i thënë:

-Baba sot në ëndërr kam parë 
sikur më ke dhënë 500 euro.

Babai përgjigjet:
-Mirë biri im, mbaji të gjitha 

për vete dhe bli çfarë të duash.

Ariana Grande, një festë 
virtuale për 27 vjetorin 

Ariana Grande festoi këto ditë 
27-vjetorin e lindjes me të dashurit 
e saj të ri. Këngëtarja e hitit “Rain 
On Me” veproi me zgjuarsi ndaj ku-
fizimeve në distancimin shoqëror, 
duke porositur një numër kamer-
ash masive dhe pajisje regjistrimi, 
të cilat i lejuan asaj të bënte festë 
virtualisht me miqtë dhe famil-
jen. Një ditë para festës së saj të 
ditëlindjes, një burrë me maskë 
u pa teksa akomodonte një pjesë 
bagazhesh në shtëpinë e re të yllit 
të muzikës pop, në Beverly Hills, 
shkruan “DailyMail”. Pas ditëlind-
jes të enjten, fituesja e çmimeve 
“Grammy” publikoi disa fotografi 
në InstaStory, përfshirë edhe një 
me të dashurin e saj Dalton Gomez.

k u l t u r e www.sot.com.al
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Giorgio Armani dhuron 1.25 milionë 
euro, për të luftuar koronavirusin
Giorgio Armani dhuroi një shumë të majme 

për të ndihmuar Italinë, për të luftuar korona-
virusin. Dizajneri italian Giorgio Armani ka 
dhuruar 1.25 milion euro për katër spitale dhe 
Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, për të 
ndihmuar në trajtimin e shpërthimit të korona-
virus në Itali. Paratë do të shkojnë për tre spitale 
me qendër në Milano dhe spitalin “Spallanzani” 
në Romë, si dhe Agjencinë e Mbrojtjes Civile, tha 
një zëdhënës i kompanisë së Armanit. Në pak më 
shumë se dy javë, numri i të infektuarve në Itali 
është rritur në 7.375 me 366 viktima. Giorgio Arm-

ani më herët lajmëroi se anulloi sfilatën e prezan-
timit të koleksionit vjeshtë-dimër 2020, nga frika 
e koronavirusit. Ndërkohë që stilistë të shumtë 
kinezë, përfshirë Ricostru, Angel Chen dhe Hui 
nuk kanë qenë të pranishëm në Javën e Modës në 
Milano, Armani është stilisti i parë italian që merr 
këtë vendim për shkak të gjendjes në vend. Marka 
njoftoi publikun se koleksioni do të prezantohej  
“me dyer të mbyllura”, në një pasarelë të bos-
hatisur dhe të gjithë mund ta ndiqnin live stream 
në faqen zyrtare të Armanit ose në kanalet e med-
iave sociale të brandit.

6 5 4

9 1 5

1 4

1 3 6 7

8 5 1 3

2 1 8 5

3 9

3 8 2

6 7 4

8 5 3 9

7 5 2 4

3 5

7 4

2 4 6 1

5 1

9 1

7 3 5 9

6 2 7 3

9

1 7 6

9 8 4 2 7

9 8 3

5 7

3 4 9

8 6 3 2 4

4 5 6

8

Ndahet nga 
jeta aktori 

Max Von Sydow 
Aktori i njohur i Hollivudit, Max 
Von Sydow, i cili u shfaq në 
filma dhe seriale televizive duke 
përfshirë “The Exorcist”, “Flash 
Gordon” dhe “Game of Thrones”, 
ka vdekur në moshën 90-vjeçare. 
Familja e tij njoftoi, se aktori 
me origjinë suedeze ndërroi jetë 
të dielën. Ai u nominua për dy 
çmime “Oscars” gjatë karrierës së 
tij, përfshirë “Aktorin më të mirë” 
në 1998, për “Pelle The Conquer-
or”. Nominimi tjetër i tij për 
akademinë ishte ai për “Aktorin 
më të mirë dytësor”, për rolin 
e tij në “Extreme Loud & Incre-
dently Close” të vitit 2011. Max 
Von Sydoë njihet edhe për role te 
tjera në filmat, “Hannah and Her 
Sisters”, “The Seventh Seal” dhe 
“Star Wars: The Force Awakens”. 
Ai njihej shpesh në Hollivud për 
rolet negative.

1- Njeri i zgjuar por dhelparak 2- Njeri që flet me qesëndi, nënqeshje 
3- Është brinjë në skuadër 4- Soto, i ngatërruar 5- Bujtinë primitive 6- 
Ernest Telman 7- Plazh në Lezhë 8- Regjizori Musliu 9- Repoblika Arabe 
Abisinise 10- Futbollist i Bajernit, Myler në inic 11- Mjet udhëtimi 13- I 
thonë plëndësit të pulës 14- Qytezë me njësi bashkiake pranë Tiranës 15- 
Luftëtar që del malit për liri 16- Një fshat i Fierit 18- Është fshat në rrethin 
e Pogradecit, i thonë edhe guri i mullirit 19- Ish futbollisti gjerman Rudi ... 
20- Shkrimtari turk Aziz ... 22- Këngëtari Ruso 23- Një shtet në Gadishul-
lin Arabik me kryeqytet Doha 25- Një shtet pothuajse në zemër të europës 
26- Plak që e ka lënë mendja 27- Dëshirë e madhe për të arritur diku 
28- Gjykatës turk 29- Virna ... aktore italiane 30- Janë ato të kuzhinës 32- 
Mjet sinjalizues për anijet 33- Legjendë, gojëdhënë 34- Aktori amerikan 
Eastwood në inic 35- Adelina e shkrimeve në inic...

1- I kushtohet 7- Qytet në juglindje të vendit 12- Ndryshimet që 
pëson emri gjatë lakimit 13- Akullore e ngrirë 14- Pambuk italian 
15- Një shtet në Gadishullin Arabik me kryeqytet Doha 16- Koka 
e çengelit 17- Porosi e fundit 19- Resmet 20- Çdo ligj e ka një të 
tillë 21- Luftëtar që del malit për liri 22- Është ndajfolje, gjoja, 
domethënë, kinse 23- Specialist i Sigurimeve Shoqërore Fadil ... 24- 
Revani 25- Një metal shumë i fortë që del nga bashkimi i hekurit me 
karbon 26- Filipe ... i Formulës Uno 27- I vogli i pelës 28- Moçal 29- 
ata që janë pasardhësit e romakëve 31- Humoristi anglez Atkinson 
në inic 32- Fukara 33- Lloj jeleku me mëngë dhe me kopsa përpara 
34- Një qytet bregdetar në jug të Spanjës, pothuajse në brigjet e 
Gjibraltarit 35- Tas i thellë për çorbë 36- Kështu quhej vendi ynë 
përpara 37- Janë makina metalprerëse, shumës...

Burri gënjeshtar
Tre mikesha po bisedonin 

midis tyre për jetën familjare. 
Njëra prej tyre e cila ankohej po-
thuajse çdo herë, flet e para dhe i 
thotë shoqeve të saj:

- E kam vërtetuar më në fund 
se bashkëshorti im është gënjesh-
tar i madh.

Dy shoqet e tjera mbeten të 
habitura nga kjo deklaratë dhe e 
pyesin shoqen e tyre:

- Por si e vërtetove këtë që po 
thua?

Dhe gruaja tepër e qetë i tre-
gon ndodhinë e një dite më parë:

- Kur u kthye dje në shtëpi, 
e pyeta burrin se ku kishte qenë 
natën e kaluar kur nuk kishte 
ardhur në shtëpi. Dhe ai mu përg-
jigj se kishte qenë në ditëlindjen 
e Bob. 

Dhe shoqet ndërhyjnë:
- Por kjo mund të mos jetë 

gënjeshtër, me të vërtetë ai mund 
të ketë qenë tek ditëlindja e 
Bobit.

Dhe gruaja tepër e qetë 
ndërhyn:

-  Po si mund të ketë qenë tek 
ditëlindja e Bobit, unë me mikun 
e tij Bob isha mbrëmjen e kaluar 
kur bashkëshorti im nuk erdhi në 
shtëpi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35

36 37



.............
GAZETA SOT E Hënë 29 Qershor 2020 23  

`

20 shkurt – 20 mars
Peshqit 

22 nëntor-21dhjetor 22 dhjetor – 21 janar
Bricjapi Shigjetari 

22 janar –1 9 shkurt
Ujori 

23 tetor – 21 nëntor
   Peshorja Akrepi

 Dashuria këtë kohë favorizo-
het nga Hëna. Ata që janë në çift 
mund të gjenden duke debatuar 
për shkak të shumë mendimeve 
në kokë. Sot do të keni disa 
pengesa të vogla edhe në punë.

23 shattor-22 tetor

Periudhë e veçantë për 
dashurinë, në këtë moment nuk 
ndiheni të prirur për ndjenja, por 
së shpejti diçka do të ndryshojë. 
Mund të ketë diskutime, por jo 
aq serioze. 

Virgjëresha 
23 korrik – 22 gusht

Luani 
22 gusht-22 shtator22 maj- 21 qershor

Binjakët Gaforrja 

Mërkuri  favorizon 
dashurinë, veçanërisht të 
martën. Nëse jeni çift mund të 
mendoni për plane. Goditje në 
punë, të cilat do të zgjidhen me 
ndihmën e një profesionisti.  

Venusi nga ana juaj pro-
movon dashuri, ku do të jetë e 
mundur të rivlerësoni dikë ose të 
bëni takime të reja. Tani ju mund 
të zgjidhni problemet dhe të gjeni 
dialogun këtë kohë.

Emocione të reja mund 
të shfaqen brenda ditëve të 
ardhshme, por tani duhet të 
përpiqeni të harroni një person 
që ju ka lënduar. Kjo javë do të 
nisë me projekte në punë.

Dashi Demi 

Hëna që ishte në anën e 
kundërt të dielën, sot do ta keni 
ndryshe. Kjo ditë do të jetë e 
qetë pas disa problemeve, që 
keni kaluar gjatë kësaj kohe. Një 
takim pritet në mbrëmje.

21 mars 20 prill

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

Hëna është në shenjën tuaj 
dhe do t’ju japë sharm dhe emo-
cione, por edhe një periudhë të 
shkëlqyeshme në dashuri. Këtë 
kohë ju do të keni mundësi të 
zgjoni pasionin.

Një konfuzion i vogël në 
dashuri, ju ende nuk e dini atë që 
dëshironi. Zgjidhni atë që ju bën 
të ndjeheni mirë. Ata që janë në 
çift mund të mendojnë për diçka 
të rëndësishme.  

VERTIKAL 

HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI HOROSKOPI 

22 qershor- 22 korrik21 prill – 21 maj
Dashuria është favorizuar, 

veçanërisht marrëdhënie të 
rëndësishme falë Hënës dhe Ve-
nusit. Shmangni stresin e punës 
në shtëpi, duke qëndruar pranë 
familjarëve tuaj.

“Mac”, me çipet 
e prodhuar nga 
vetë kompania

Në këtë moment ju jeni 
shumë kritik ndaj dashurisë dhe 
për këtë keni vështirësi, që të dis-
tancoheni. Pas disa problemeve 
më parë, në punë diçka lëviz në 
drejtimin e duhur.

HORIZONTAL  

Ju nuk jeni në gjendje t’i 
jepni shumë hapësirë dashurisë 
dhe kjo mund të jetë një prob-
lem. Sidomos ndaj të tjerëve, 
mbase nevojitet sqarim. Në 
punë gjithçka ka sakrificë.

Lajme të mira për ata që 
janë çift. Propozime interesante 
mund të mbërrijnë në punë, mos 
harxhoni kohë. Mbrëmja me 
miqtë, që nuk i kishit takuar prej 
kohësh do t’ju gëzojë.

Përgjigjet e fjalëkryqit

Fjalëkryq i shifruar

Itali, autoritetet vendim 
për eliminim e një ariu

1- Një roman i Hemingwayt “... dhe deti”. 
5- Qytet në Itali ku zhvillohen garat e Formula 
1.  9- Qeras. 11- Okej. 13- Firmë e njohur e fil-
mave dhe letrave për foto. 14- Ndajfolje sasie. 
15- Ojna, bën gjoja sikur  nuk do, pa fund. 
17- Lumë në Gjermani. 18- Gazeta që ke në 
dorë. 19- Ai drejton një manastir. 21- Nofkë e 
humoristit italian Antonio Dekurti. 22- Ultësira 
të pafund në Kinën qendrore. 23- Fukara dhe 
i mjerë. 24- Fillon. 26- Stavri .. te filmi “Vitet e 
para” pa fund. 27- Barazim në shah. 28- Lojë në 
fushën e shahut. 30- Disponoj. 32- Agjenci Tele-
grafike. 33- Mikael ..., ish-futbollist gjerman 
që ka luajtur edhe me Chelsean. 35- Qeveria 
Amerikane. 36- Qytet në Kosovë. 38- Grimcë 
elementare. 40- Kolosi i .., një ishull grek që 
njihet për një nga mrekullitë e botës së vjetër. 
41- Fshehtas. 43- Patrioti Oso ..., mbrapsht. 
45- Lumë në veri, degë e lumit Drin. 46- Pik-
tori shkodran Kodheli. 47- “Mister ...”, nofkë e 
humoristit anglez Roman Atkinson. 49- Paris 
pa hyrje. 50- Ramazoti i këngës italiane në inic. 
51- Jo i shëndoshë. 53- Spartaku regjisor në 
inic. 54- I dobët, i brishtë, i pamundur. 56- Mo-
trat e nënës apo të babait. 57- Thaçi i Kosovës.

1- Ato janë të shenjta dhe të paprekshme. 2- 
Aleanca Demokratike. 3- Lloj qymyri industrial. 
4- I thonë edhe masat, copë çeliku për të ndezur 
eshkën. 5- Shkrimtari rus Turgenjev. 6- Më shumë 
se shok. 7- Organizatë Sioniste. 8- Fillestar, diletant. 
10- Lumë në Gjermani, kufi me Poloninë. 12- Ka të 
tilla elektrike dhe pushimi. 14- Personazh te kome-
dia “Karnavalet”. 16- Oficer i Perandorisë Osmane. 
18- Rrugicë, dialektore. 20- Romani “... i  D’Eber-
vilëve” nga Thomas Hardy, pa fund. 21- Mikhail ..., 
ish-shahisti rus kampion. 25- Kacek prej lëkure ku 
mban ushqimet bariu. 27- Shprehje që e përdorim 
kur luajmë poker. 28- Janë vegla pune të këpucarit. 
29- Është lëndë djegëse. 31- Shkrimtari gjerman 
Thomas ... 33- Pronë shtetërore. 34- Kryesundimtar 
i një krahine të gjerë në kohën e sulltanit. 36- Mend-
jemadh, (pa një nga gërmat dyshe). 37- Njëri muaj i 
vitit. 38- Guri i mullirit. 39- Një lloj sporti. 40- Arma 
e Nadal apo Xhokoviç. 42- Rendi shoqëror, formë 
e organizimit të shoqërisë në një shtet, i pashquar. 
44- Një shtet në veri të Afrikës me kryeqytet Tripolin. 
47- Usain ..., xhamaikani kampion bote në vrapim. 
48- Vend i shenjtë në Arabinë Saudite. 51- E bukura 
e Butrintit. 52- Pjatë shumë e thellë për çorbë. 54- 
Deputeti Tiranës. 55- Një gërmë dyshe. 

k u l t u r e www.sot.com.al

Në Itali autoritetet kanë marrë vendim, 
që një ari të dënohet me vdekje, pas sulmit 
ndaj ekskursionistëve. Fabio Misseroni 59 
vjeç dhe i biri Christian Misseroni 28 vjeç, 
po shëtisnin në shtegun e Mount Peller 
kur ata panë ariun, që i doli përpara. Ariu 
kafshoi këmbën e djalit para se babai i tij 
t’i hidhej kafshës në kurriz, në mënyrë që i 
biri të shpëtonte. Pas kësaj, Instituti Italian i 
Mbrojtjes Mjedisore vendosi për eliminimin 
e të gjithë arinjve, që sulmojnë njerëzit. Pas 
sulmit kryebashkiaku i Trentino, Maurizio 
Fugatti nënshkroi urdhrin për kapjen dhe eli-
minimin e ariut, të cilin tashmë autoritetet po 
e identifikojnë nga ADN e pështymës dhe pe-
lushit, që ai la në rrobat e ekskursionistëve.

Kompania “Apple” deklaroi se do të 
përdorë çipet e veta për kompjuterët 
“Mac” dhe pajisjet e para do të fillojnë 
të shiten në fund të këtij viti, duke i 
dhënë kështu fund thuajse 15 viteve të 
varësisë ndaj “Intel Corp” për furnizimin 
me procesorë për produktet bazë të 
kompanisë. Shefi ekzekutiv i “Apple” 
Tim Cook u shpreh se kjo lëvizje shënon 
fillimin e një epoke të re për një linjë 
produktesh, që fuqizoi ngritjen e kom-
panisë në vitet ’80. Switch-i prej silikoni 
do ta sjellë Mac në linjë me iPhone dhe 
iPad-ët e kompanisë, që përdorin çipe 
të dizenjuara nga Apple.  
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Adriatik BALLA

Kampionati italian 
po luan javën e tij 
të 29-të, ku dje ra në 
sy fitorja e Milanit 

kundër Romës, në një për-
ballje që për kuqezinjtë ishte 
shansi i fundit për t’u afruar 
me zonën e Europa League. 
Pavarësisht se mbetet ende 
larg, Milani e ka staturën për 
ta realizuar këtë objektiv në 
javët e mbetura. Kështu, në 
duelin e zhvilluar dje, Milani 
fitoi 2-0 me Romën në “San 
Siro”, duke u afruar vetë me 
Europa League, por duke e 
nxjerrë përfundimisht Romën 
nga gara për zonën Cham-
pions ekipin verdhekuq. Një 
ndeshje kjo e dominuar në 
lojë dhe raste nga Milani, që 
përveç ndonjë shkëndije të 
Edin Xhekos (20’) në pjesën 
e parë, nuk e vuajti shumë 
presionin e verdhekuqve. 
Xhiakomo Bonaventura dhe 
Calhanoglu patën rastet më 
të mirë për të kaluar Milanin 
në avantazh në pjesën e parë, 
por për fatin e mirë të Romës 
ky fraksion u mbyll me rrjeta 
të paprekura. Calhanoglu 
tregoi klasin e tij në disa 
raste edhe në fillim të pjesës 

SHKËMBIMI/ Melo 
vjen tek Juve, Pjaniç 
kalon tek Barcelona

DEKLARATA Kapiteni i Juventusit, Xhorxhio 
Kjelini, është i habitur sesi Andrij 
Shevçenko dhe Majkëll Ouen e 
kanë fituar “Topin e Artë”, e nuk 
e ka fituar Françesko Toti, të cilin 
mbrojtësi juventin e quan gjeni. 
Qendërmbrojtësi italian shkruan për 
një numër temash në autobiografinë 
e vet dhe tema më e fundit që bën 
bujë në media është dhe kjo e “Topit 
të Artë” – çmimi më i madh individual 
në futboll. Toti, i cili u pensionua si 
njeri i një klubi, gjatë karrierës së tij 

e ka fituar Serie A me Romën dhe 
Kupën e Botës me Italinë. “Unë kam 
luajtur me Françesko Totin, por gati 
gjithmonë kemi qenë kundërshtarë”, 
shkruhet në autobiografinë e Kjelinit. 
Më tej vjen përshtypja e mbrojtësit 
bardhezi për rivalin e tij roman. 
“Francesko ka qenë vërtet i madh 
dhe sa keq që nuk e kemi parë duke 
luajtur në skenat e tjera të mëdha, 
por është romantik fakti se ai ia ka 
kushtuar tërë jetën Romës. Ai ka 
fituar shumë më pak seç ka mundur 

të fitonte”, shkruan Kjelini. Më pas në 
analizën e tij mbrojtësi thotë se Toti 
e meritonte këtë vlerësim para disa 
të tjerëve. “Ai është dashur ta fitonte 
“Topin e Artë”. Toti vërtet ka mundur 
ta fitonte Topin e Artë, para se të vinin 
jashtëtokësorët Kristiano Ronaldo 
dhe Lionel Mesi. Ata ia dhanë këtë 
trofe lojtarëve si Ouen and Shevçen-
ko, të cilët janë të mëdhenj po ashtu, 
por natyrisht jo më të mirë se Toti”, 
nënvizon më tej në autobiografinë e 
tij Xhorxhio Kjelini.

FA CUP SHQETËSIMI TENIS

Dëmtohet David Luiz, Arsenali 
në alarm pas kualifikimit

Arsenali arriti të kualifi-
kohet në gjysmëfinale të FA 
Cup në Angli, pasi mundi në 
transfertë 1-2 Shefild Junajtid, 
në një ndeshje spektakolare. 
Londinezët morën kontrollin 
e topit që në fillim dhe krijuan 
disa raste shënimi, ndërsa goli 
i avantazhit erdhi në minutën 
e 25-të, kur sulmuesi Niko-
las Pepe u tregua i saktë në 
ekzekutimin e një penalltie. 
Pas një pjese të dytë mjaft të 
mirë, Shefieldi arriti të bara-
zojë në 87’ me McGoldrik, i 
cili shënoi pas zhvillimeve 
të një goditjeje nga këndi. 
Shefield pati mundësinë të 
shënojë edhe një gol të dytë, 

Në Premier League an-
gleze kampionati ka vijuar 
por titullin e ka siguruar Liv-
erpuli. Një pjesë kanë shanse 
në kupë dhe Arsenali është 
një prej skuadrave që preten-
don të fitojë. Por në fakt, nga 
dje shtohen problemet për 
Arsenalin. Qendërmbrojtësi, 
David Luiz, është lënduar në 
ndeshjen e djeshme kundër 
Shefield Junajtid. Ai u largua 
nga fusha në minutën e 54-t, 
për t’ia lëshuar vendin Rob 
Holding. Luiz duket se ka 
probleme me gjurin e djath-
të, më shumë do të tregojnë 
ekzaminimet mjekësore të 
hënën. Arsenali fitoi dje me 

“Maks Eisenbud, njeriu 
përgjegjës që ndihmoi rusen 
Sharapova për të fituar pesë 
tituj dhe të bëhet sportistja 
më e paguar femër për më 
shumë se një dekadë, është 
i bindur se tashmë ka gjetur 
një teniste tjetër me potencial 
të ngjashëm: Amanda Anisi-
mova”, shkruan rrjeti “CNN”. 
E gjatë, bionde, me origjinë 
ruse dhe me një talent të 
rrallë tenisi, Anisimova i ng-
jan Sharapovës në më shumë 
se një aspekt. “Natyrisht, ka 
ngjashmëri, është e vështirë 
të largohesh prej kësaj. Unë 
jam agjent, ato të dyja janë 
shumë tërheqëse; të dyja kanë 

por portieri Martinez bëri një 
pritje shpëtimtare, ndërsa në 
kundërsulm, Arsenali gjeti 
golin dhe fitoren me anë të 
Kebajos.

rrënjë ruse, të gjitha ato gjëra. 
Kanë ato ngjashmëri që do të 
jenë gjithmonë aty. Por ato 
janë personalitete shumë të 
ndryshme”, tha Eisenbud.

së dytë, por Mirante nuk 
lejoi që topi të kalonte pas 
shpinës së tij, derisa erdhi 
minuta e 76-të kur portieri 
i Romës, pasi reagoi në ten-
tativën e parë, nuk mundi të 
bënte asgjë ndaj finalizimit të 
Ante Rebiçit. Golin e sigurisë 
Milani e shënoi një minutë 
para përfundimit të kohës 
së rregull me autorë Cal-
hanglu, që ekzekutoi saktë 
një 11-metërsh të shkaktu-
ar nga Smaling. Edhe pas 
kësaj fitoreje “Djalli” mbe-
tet jashtë zonës europiane, 
por me optimizmin e duhur 
për ta arritur këtë objektiv 

Milan ndal serinë e fitoreve të Romës, 
Europa League është tani objektiv i arritshëm

në ndeshjet e mbetura të 
sezonit. Ndërkohë, Interi, 
një prej skuadrave që është 
ende në garën për titull, po 
mendon që tani për blerjet e 
verës dhe në rreth ka futur 
emrin e Tonalit, që shihet nga 
trajneri Konte si element që 
i bën shumë punë zikaltërve. 
Kështu, pas dështimit në 
Kupën e Italisë dhe daljes 
nga gara për titullin kampi-
on, drejtuesit e Interit janë 
hedhur në merkato për të 
përforcuar skuadrën për se-
zonin e ardhshëm dhe Ashraf 
Hakimi është emri i parë që 
do t’i bashkohet organikës 

Kuqezinjtë mposhtën Romën me rezultatin 2-0 dhe ngjiten në vend të 7-të, 
duke qenë shumë pranë top-6 që siguron pjesëmarrjen në Ligën e Europës

Shefild Junajtid në çerekfina-
le të FA Cup, kjo do të thotë 
se skuadra e “Topçinjve” të 
Londrës do të kalojë më tej në 
gjysmëfinale të këtij aktiviteti.

Arsenali kualifikim dramatik 
në sekondën e fundit

Kjelini: Se 
kuptoj si fitoi 
“Top të Artë” 
Ouen e jo Toti

Merkato nuk është hapur 
ende zyrtarisht, pasi trans-
ferimet janë të bllokuara deri 
nhë një urdhër të ri të FIFA-s, 
qëndrim që u kushtëzua nga 
përhapja e pandemisë së koro-
navirusit në pjesën dërrmuese 
të botës. Por kjo nuk i ka pen-
guar disa klube që të lëvizin që 
tani për të mundësuar ardhjen 
e lojtarëve të dëshiruar. Dhe në 
këtë kuadër, midis Juventusit 
dhe Barcelonës duket se është 
arritur një marrëveshje për 
shkëmbim lojtarësh. Madje, 
ka mbetur të bëhet vetëm zyr-
tarizimi, pasi Arthur Melo do 
të luajë sezonin e ardhshëm 
në Juve, kurse Pjaniç në Bar-
celonë. “Të dy, Miralem Pjaniç 

dhe Arthur Melo, kanë kryer 
me sukses testet mjekësore 
dhe së shpejti Barcelona dhe 
Juventusi do të zyrtarizojnë 
këtë marrëveshje”, raporton 
“Calciomercato”. Arthur, i 
zemëruar me sjelljen e Barce-
lonës, më në fund ka pranuar 
shkëmbimin dhe ai nuk dëshi-
ron të luajë më për Barçën, 
derisa Pjaniç ishte dëshira e 
madhe e klubit katalanas dhe 
më në fund ia kanë arritur 
qëllimit. Analistët sportiv nuk 
po arrijnë ta kuptojnë veprimin 
e Barcelonës, që largoi njeriun 
që dikur e quan Ksavi i ri dhe 
madje është vetëm 23 vjeç, 
duke e afruar një lojtar që 
tashmë ka lënë 30 vjet.

 Amerikanët kanë gjetur 
Maria Sharapovën e re

së Kontes. E ndërkohë që 
mbrojtësi maroken pritet të 
mbërrijë në Milano për të 
kryer vizitat mjekësore dhe 
për të hedhur firmën mbi 
kontratë, drejtuesit zikaltër 
kanë hedhur sytë nga Sandro 
Tonali, pasi duan të mbyllin 
sa më shpejt marrëveshjen. 
Momentalisht Breshia pre-
tendon 50 milionë euro për 
kartonin e tij, ndërsa zikaltrit 
janë gati të ofrojnë 30-35 
milionë euro, për të marrë 
në Milano një nga mesfush-
orët më të talentuar italianë, 
që vlerësohet shumë edhe 
nga Konte. Me Juventusin 
që zgjodhi Arthur, Interi ka 
mbetur skuadra e vetme ital-
iane e gatshme për të paguar 
shifra të konsiderueshme 
për Tonalin, ndaj presidenti 
i Breshias Kellino pritet të 
pranojë ofertën e zikaltërve. 
Paralelisht me merkaton në 
hyrje, drejtuesit zikaltër vijojnë 
punën edhe për atë në dalje, 
pasi shpresojnë që këtë verë të 
shesin emra si Perisiç e Zhao 
Mario, që do të sillnin para 
të mjaftueshme për të finan-
cuar blerje të reja. Pra Interi 
po punon në dy fronte, si në 
kampionat dhe në treg, për të 
forcuar grupin e së ardhmes.
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